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نموم جارعم 

باتک تاصخشم 

 - 1342 يداه ، یفجن ، هسانشرس : 

.یفجن يداه  فیلات  نموم /  جارعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 شهوژپ ،  نوناک  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.ص  112 يرهاظ :  تاصخشم 

6-22-5287-600-978 لایر :  30000 کباش : 

( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  112 ؛ [ - 110  ] .ص همانباتک :  تشاددای : 

زامن عوضوم : 

هفسلف زامن --  عوضوم : 

BP186/ن285م6 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/353 ییوید :  يدنب  هدر 

1877762 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

: همدقم

هدهاشم دورو  ودب  رد  متشاد ، لاغتـشا  سیردت  هب  رهـشنودیرف  ناتـسرهش  يدعـس  ناتـسریبد  رد  63-1362ش )  ) یلیـصحت لاس  رد 
یب يدیق و  یب  نیا  متسناد  یم  دوخ  هفیظو  هک  اجنآ  زا  دندیق ، یب  هجوت و  یب  زامن  رما  هب  تبسن  نازومآ ، شناد  زا  یضعب  هک  هدرک 

دروم رد  هاگحبـص  رد  رابکی  مزیگنارب ، رما  نیا  هب  تبـسن  اهنآ  رد  ار  یفعـش  قوش و  هقالع و  سکعرب  مرادرب و  ناـیم  زا  ار  یهجوت 
مرتحم ریدـم  بناج  زا  هک  يا  هدیدنـسپ  بوخ و  دروخرب  اـب  و  دوب ، قفوم  يا  هزادـنا  اـت  تبحـص  نیا  مدرک ، تبحـص  زاـمن  تیمها 

هاتوک ینارنخـس  نیا  ات  تشاداو  ارم  ثداوح  دش ، یم  ارجا  رتهب  دعب  هب  نیا  زا  و  درک ، ادیپ  یمظن  زامن  رما  دـمآ ، لمع  هب  ناتـسریبد 
نامه رد  متفگ و  یم  نخـس  باب  نیا  رد  هسلج  کی  هتفه  ره  ًالومعم  یلیـصحت  لاس  نایاپ  ات  و  مهد ، همادا  نانچمه  ار  یهاـگحبص 

، مروآرد يا  هلاـسر  تروص  هب  منک و  يروآ  عمج  ار  اـه  ینارنخـس  نیا  درک ، یم  روطخ  منهذ  رد  مدوب ، رما  نیا  لوغـشم  هک  لاـس 
ات مدوب ، رکف  نیا  رد  نانچمه  نم  و  دـشن ، یلمع  لاـس  نآ  رد  راـک  نیا  یلو  دوش ، عقاو  رمث  رمثم  رتشیب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  دـیاش 

ناتسریبد رد  ار  یثحب  هرابود  ناهفصا  رد  64-1363ش ،)  ) یلیصحت لاس  رد  هکنیا 

5 ص :
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هتفر تسد  زا  تصرف  هک  تشاداو  نیا  رب  ارم  ددجم  ثحب  نیا  مدرک ، زاغآ  باب  نیا  رد  هر » » ردص رقابدمحم  دیـس  هّللا  تیآ  دـیهش 
مهارف يا  هعومجم  یملع  تعاضب  یمک  همه  اب  هدـش و  راـک  هب  تسد  اذـل  مشکب ، ریرحت  هتـشر  هب  راـب  نیا  ار  بلاـطم  مباـیزاب و  ار 

يوس هب  مالـسا ، ینغ  گنهرف  زا  دشاب  يا  هنزور  رـصتخم  هلاسر  نیا  هک  دـیما  نیا  رب  مدراذـگ ، مان   (1)« نمؤم جارعم   » ارنآ و  دـمآ ،
.ریقح نیا  يارب  دشاب ، يداعم  هریخذ  هّللاءاش  نا  دنراد و  ارنآ  شریذپ  یگدامآ  هک  ییاهلد 

هدـش فیلأت  زجوم  نانچنآ  دراد و  راصتخا  رب  ياـنب  هلاـسر  نیا  هک  تسا  نیا  موش  رکذـتم  مناد  یم  مزـال  همدـقم  ناـیاپ  رد  هچنآ  و 
تقد هجوت و  لامک  اب  تسیاب  یم  هدنناوخ  اذل  دـمآ ، یم  مهارف  مالک  رد  لالخا  بجوم  دوب  زجوم  نیا  زا  شیب  رگا  دـیاش  هک  تسا 

(2) .ددرگ عقاو  لوبقم  دیفم و  هک  دیاش  .دهد  رارق  هعلاطم  دروم  ارنآ 

.هتاضرم یلع  مکاّیإ  یلاعت و  هّللا  انقّفو 

مالسلا و 

هام 1364ه نیدرورف  اب 15  قباطم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  هبعک  دولوم  تدـالو  زورلاـس  .ق   . بجرملا 1405ه بـجر   13
.ش

یفجن يداه  ناهفصا - 

6 ص :

.تسا هدمآ  هر » » یسلجم رقاب  دمحم  همالع   39  / تاداقتعا باتک  رد  نمؤملا » جارعم  هالصلا  : » ثیدح . 1 - 1
رکشت و هنامیمص  دنداد  ماجنا  ریقح  تساوخرد  هب  ار  رثا  نیا  ییاهن  شیاریو  هک  یلاعت -  هللا  هظفح  روپدهاز -  یلع  داتسا  زا  . 2 - 2

.مییامن یم  ینادردق 
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زامن هرابرد  یتایلک  لوا : لصف 

هراشا

7 ص :
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: زامن بوجو  تمکح 

هک ییاهروحم  درگ  رب  ارنآ  زا  يا  هدـمع  تمـسق  ای  مَکِح  نیا  مامت  ناوتب  دـیاش  هک  درک  نایب  ناوت  یم  ینوگانوگ  ِمَکِح  زامن  يارب 
: دومن نایب  دوش  یم  رکذ 

.میروآ اجب  ار  زامن  تسیاب  یم  سپ  مینک  تعاطا  الوم  رما  زا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  تسا و  هّللا )  ) الوم رما  زامن  . 1

هک مود  همدقم  رد  تسا و  هدومن  بجاو  نآرق  ررکم  تایآ  رد  ار  زامن  دنوادخ  هک  تسین  يدیدرت  هنوگ  چیه  ياج  لوا  همدـقم  رد 
یم ورنیا  زا  درادـن ، ثحب  يارب  ییاج  همدـقم  ود  ره  نوچ  تسین و  يا  ههبـش  کش و  ياـج  زین  دـشاب  ـالوم  تعاـطا  هب  لـقع  مکح 

.میروآ ياج  هب  ار  زامن  تسیاب 

: دهد یم  حیضوت  نینچ  تیب  دنچ  رد  ار  تمسق  نیا  شساربن  رد  يراوزبس  یجاح  موحرم 

لالجلایذ هبرق  ءاغتبا  يوس  لاثتما  يوس  ِدبعلل  َنأش  ال 

هفرعم هردق و  هیشم و  هفصو  اتاذ  کلمیال  وه  لب 

(1) رسکام ٍریمأ  ٍرومام  رمأ  رهتشا و  هدیرفلل  زایألا  رسک 

ادخ دای  هب  ار  وا  دهد و  یم  تاجن  یگتفیرف  یشومارف و  تلفغ و  زا  ار  ناسنا  زامن  . 2

9 ص :

.7 ، / ساربن . 1 - 1
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.تسا هدومن  رما  نآ  هب  ادخ  اذل  دزادنا ، یم 

.تسا ادخ  دای  نیرتگرزب  زامن  ینعی   (1)« ُربکألا   ِ هّللا ُرْکَِذل  و   » هک دشاب  نآرق  هیآ  زا  دارم  دیاش  رما  نیمه  و 

ِِمقأ : » هک دـشاب  شلبق  يارب  لیلد  قوف  هیآ  دـیاش  دروآ و  لمع  هب  تعناـمم  زین  رَْکنُم  ءاـشحف و  زا  دـناوت  یم  تسا  ادـخ  داـی  نوچ  و 
.(2)« ِرَْکنُملا ِءآَشْحَفلا و  ِنَع  یَْهنَت  َهولصلا  نإ  َهولصلا ،

.دناد یم  رما  نیمه  ار  نآ  نتشاداپب  یپ  رد  یپ  زامن و  ندوب  ررکم  تلع  ساربن  رد  زین  هر » » يراوزبس یجاح 

(3) ٌتاعباتتم ٌتالفغ  ذإ  ٌتارّرکتم  ُتاولصلا  و 

زا زین  هتـشذگ  ناهانگ  نآ  هلیـسو  هب  هکلب  دنک ، يریگولج  هدـنیآ  یلامتحا  ناهانگ  زا  دـناوت  یم  تسادـخ  دای  نوچ  اهنت  هن  زامن  . 3
.دشاب ناهانگ  هرافک  دناوت  یم  زامن  ینعی  دور ، یم  نیب 

زامن دوش  یم  رما  مدآ  هک  رارق  نیدـب  دـیدرگ ، فرطرب  رـشبلاوبا  مدآ  زا  یلوا  كرت  راثآ  هک  تسا  زاـمن  هلیـسو  هب  هک  هنوگ  ناـمه 
: دیوگ یم  وا  هب  نایاپ  رد  لییربج  دوش و  یم  هدودز  وا  زا  یلوا  كرت  راثآ  زامن  نتشاد  ياپ  هب  راب  دنچ  رثا  رد  درازگ و 

نم جرخ  تاولص  سمخ  ٍهلیل  ٍموی و  ِّلک  یف  كدلو  نم  یلص  ْنَم  هماشلا ، هذه  یف  کلثمک  تاولـصلا  هذه  یف  كدلو  لثم  مدآ  ای  »
(4)« هماشلا هذه  نم  َتجرخ  امک  هبونذ 

دناوخب زامن  راب  جنپ  زور  هنابش  رد  هک  وت  نادنزرف  زا  کیره  دش ، هدودز  وت  زا  زامن  هلیسو  هب  یلوا  كرت  راثآ  هک  نانچمه  مدآ  يا 
نایم زا  وت  يالوا  كرت  راثآ  هچنانچ  دور ، یم  نایم  زا  ناشناهانگ 

10 ص :

هیآ 45. توبکنع ، هروس  . 1 - 1

هیآ 45. توبکنع ، هروس  . 2 - 2
.52 ، / ساربن . 3 - 3

ار تیاور  نیا  توریب ؛ یفورح  عبط  ود  ره  [ 33/52  ] ح14 ، 79/226 يرجح ، عبط  راونألاراحب 18/21 ، ح644 ؛ هیقفلا 1/214 ، . 4 - 4
.دننک یم  لقن  ربتعم  دنس  هب  ح1133  شنساحم 2/42 ، رد  زین  یقرب  نینچمه  و  ربتعم ؛ دنس  هب  ح2  عئارشلا 2/338 ، للع  رد  قودص 
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.تفر

.(1)« تاّرم سمخ  هالصلا  عم  بونذلا  قبت  مل  : » هک دراد  دوجو  هلمج  نیا  زین  زامن  تلیضف  ثیداحا  رد 

.دنام یمن  یقاب  یهانگ  رگید  ندناوخ  زامن  راب  جنپ  اب 

: موش رکذتم  ار  هتکن  ود  مدید  مزال  یلو  تسا  روکذم  بلاطم  نامه  تسا ، ریقح  نیا  نهذ  رد  ًالعف  زامن  ياه  تمکح  زا  هچنآ 

یخرب مالک  رد  رگا  و  تسین ، نآ  یفـسلف  يانعم  هب  ّتلع  هک  تسا  ملـسم  دش  دای  نآ  زا  تمکح  ناونع  هب  ثحب  نیا  رد  هچنآ  ًالوا :
.تسا تمکح  نامه  دارم  دینیب  یم  ار  تلع  هب  ریبعت 

ماما خـساپ  زا  ناوت  یم  ارنآ  زا  رتنوزف  یبلاطم  دـیدرگ و  رکذـتم  زامن  بوجو  مَکِح  ناونع  تحت  قوف  رد  هک  يدراوم  ماـمت  اـیناث : و 
: دـنا هدومن  نایب  ار  بلطم  قح  تسا  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ماما  خـساپ  نیا  رد  تفایرد  نانـس  نب  دـمحم  لاوئـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضر 

هّلل هیبوبرلاب  رارقإ  اّهنأ  هالصلا  هلع  َّنإ  : » هلئاسم باوج  نم  بتک  امیف  نانس  نب  دمحم  یلا  مالسلاامهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضرلا  بتک 
فلاس نم  هلاقإلل  بلطلا  فارتعالا و  عوضخلا و  هنکـسملا و  ِّلُّذـلاب و  هلـالج  َّلـج  راـّبجلا  يدـی  نیب  ماـیق  دادـنألا ، علخ  َّلـجوَّزع و 

ابغار ًّاللذتم  اعـشاخ  نوکی  رَِطب و  سان و ال  ریغ  ارکاذ  نوکی  نأ  هلالج و  َّلج  هّلل  اماظعإ  موی  ِّلک  ضرألا  یلع  هجولا  عضو  بونذلا 
هدّیـس و دبعلا  یـسنی  الئل  راهنلا و  لیللاب و  َّلجوَّزع  هّللا  رکذ  یلع  هموادملا  باجیإلا و  نم  هیف  ام  عم  ایندلا  نیدـلا و  یف  هدایزلل  ابلاط 

عاونأ نم  هل  اعنام  یـصاعملا و  نع  هل  ارجاز  هیدی  نیب  همایق  ّزع و  َّلج و  ّهبرل  هرکذ  یف  کلذ  نوکی  یغطی و  رطبیف و  هقلاخ  هّربدـم و 
.(2)« داسفلا

نیا زامن  تمکح  تلع و  دنیامرف : یم  تسا  هدیسرپ  زامن  تمکح  تلع و  زا  هک  نانـس  نب  دمحم  خساپ  رد  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما 
تلذ و ینتورف و  عوضخ و  تلاح  اب  وا  لباقم  رد  نداتسیا  ییاتمه و  زا  وا  نتسناد  هزنم  راگدرورپ و  تیبوبرب  فارتعا  زامن  هک  تسا 

ششخب بلط  تسا و  يراوخ 

11 ص :

ح640. هیقفلا 1/211 ، . 1 - 1
[. 33/50  ] ح10 ، 79/262 يرجح ، عبط  راونألاراحب 18/20 ، 338 ؛  / عئارشلا للع  ح645 ؛ هیقفلا 1/214 ، . 2 - 2
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ار وا  تسا و  ادـخ  داـی  هب  هدـنب  هکنیا  و  دـنوادخ ، تشادـگرزب  رطاـخ  هب  نیمز  رب  تـسا  تروـص  نداد  رارق  و  هتـشذگ ، ناـهانگ  زا 
لباـقم رد  لـیلذ  عـضاوتم و  عشاـخ و  هک  دراد  یم  مـالعا  نینچ  تسا و  هدوـمنن  یـشکرس  شیاـهتمعن  لـباقم  رد  هدرکن و  شوـمارف 

روما دننک ، ریبدت  الوم و  هدـنب  ات  تسا ، ادـخ  دای  رب  تموادـم  زامن  دـنک و  یم  ار  ایند  نید و  رد  ینوزف  بلط  وا  زا  تسا و  دـنوادخ 
.دوش یم  هدنیآ  رد  داسف و  ناهانگ و  زا  عنام  ندوب  ادخ  دای  هب  نیا  دنکن و  شومارف  ار  شیوخ 

رابخا نویع   » فیرـش باتک  رد  ار  نانـس  نب  دـمحم  للع  تیاور  فیرـشلا -  هماقم  هّللا  یلعأ  قودـص -  خیـش  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
ربانب تسا  حیحص  نآ  موس  دنس  ربتعم و  نآ  لّوا  دنـس  ملق  نیا  بحاص  رظن  هب  هک  دنک  یم  لقن  دنـس  هس  اب   (1)  « مالسلا هیلع  اضرلا 

.دوش یم  هدرمش  حاحص  زا  دنس  ثیح  زا  قوف  تیاور  نیا 

12 ص :

مالسلا 2/88. هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 1 - 1
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: نآرق رد  زامن 

صاخ بادآ  اب  ارنآ  هک  دنا  هدش  رما  نینمؤم  هدـش و  هداد  روتـسد  نآ  هماقا  هب  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  زامن  زا  ناوارف  نآرق  رد 
.دنروآ اجب 

هنومن ناونع  هب  .دنک  یم  تابثا  زین  ار  یبلاطم  روما و  نانآ  يارب  درامش و  یمرب  زین  ار  یتافـص  نارازگزامن  يارب  نآرق  نیا  رب  هوالع 
.تسا نایامن  یبوخ  هب  نآ  زا  زامن  تیمها  هک  میوش  یم  روآدای  ار  نآرق  زا  هیآ  دنچ 

َنیذلا و  * ... َنومئاد ْمِِهتاَلَص  یلع  ْمُه  َنیِذَّلا  ِلَصُملا * َنیّ ّالا  ًاعُونَم * ُْریَخلا  ُهَّسَم  اذإ  و  ًاعوُزَج * ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذإ  اعُولَه * َِقلُخ  َناسنالا  َّنإ  »
(1)« َنُومَرْکُم ٍتانَّج  یف  َِکئلُوا  َنوُِظفاَُحی * ْمِِهتاَلَص  یلَع  ْمُه 

دـسرب وا  هب  یتمعن  لام و  یتقو  دنک  یم  عزف  عزج و  دسر  يو  هب  یتفآ  رـش و  نوچ  هدیدرگ ، قلخ  ربص  یب  صیرح و  ْناسنا  یتسارب 
نانیا دننک ، یم  تظفاحم  شیوخ  زامن  رب  هک  یناسک  ...و و  دنراد  تموادم  ناشزامن  رب  هک  نانآ  نارازگزامن ، رگم  دزرو ، یم  لخب 

.دنمعنتم تشهب  رد 

عوله ار  يراتفرگ  نیا  للع  زا  یکی  نآرق  دنوش ، یم  منهج  شتآ  راتفرگ  هک  تسا  يا  هدـع  لاح  نابز  جراعم  هروس  ادـتبا  تایآ  رد 
هک دناد  یم  ناسنا  دیدش ) صرح  )

13 ص :

(. 29-35  ) تایآ جراعم ، هروس  . 1 - 1
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هجیتن رد  دنا ، هدرب  راک  هب  رش  هار  رد  ار  عوله  نیا  دنا  هدش  خزود  شتآ  راتفرگ  هک  يا  هدع  نآ  و  تسا ، اهناسنا  يرطف  یتاذ و  هتبلا 
، دنا هدربن  راک  هب  رش  هار  رد  ار  یتاذ  عوله  نیا  نیلـصم  هک  دنک ، یم  ءانثتـسا  ار  نیلـصم )  ) نارازگزامن نآرق  هاگنآ  دنا ، هدید  نایز 

.دنا هدیسر  لامک  هب  نآ  هلیسو  هب  دنا و  هداد  ریخ  تهج  نادب  هکلب 

هب ار  یتاذ  عوله  هک  دهد  یمن  رارق  یناسک  وزج  ار  نیلصم  نآرق  اذل  دهد ، تهج  یتاذ  عوله  نیا  هب  دناوت  یم  زامن  نخـس  رگید  هب 
.دنشاب هدرک  هدولآ  رش  يدب و 

.دنشاب هتشاد  تموادم  ناشزامن  رب  هک  دننک  یم  تابثا  یناسک  يارب  طقف  ار  تفص  نیا  نآرق  هتبلا 

« َنومئاد ْمِِهتاَلَص  یلع  ْمُه  َنیِذَّلا  »

.دنراد تموادم  ناشزامن  رب  هراومه  دوش و  یمن  كرت  ناشزامن  هک  یناسک 

نارازگزامن زا  نخـس  راب  نیمود  يارب  تافـص ، نیا  نایاپ  رد  (1) و  .دـهد یم  رارق  نارازگزامن  نیا  يارب  زین  يرگید  تافـص  نآرق 
: تسا

« َنوُِظفاَُحی ْمِِهتاَلَص  یلَع  ْمُه  َنیذلا  «و 

.دنراد تظفاحم  ناشزامن  رب  هک  یناسک  و 

(2) .دنا هتسناد  زامن  لامک  تافص  ندرک  تیاعر  يانعم  هب  ار  زامن  رب  تظفاحم 

دنشاب و هتشاد  تموادم  ناشزامن  رد  دنراد و  ياپرب  ار  زامن  هک  دنیالاین  یکاپان  هب  ار  یتاذ  عوله  دنناوت  یم  یناسک  عومجم  رد  سپ 
: هک دنوش  یم  تشهب  رد  معنتم  ییاهناسنا  نینچ  هاگنآ  .دننک  تیاعر  زین  ارنآ  لامک  تافص 

« َنُومَرْکُم ٍتانَّج  یف  َِکئلُوا  »

.دنوش یم  عقاو  مارتحا  دروم  نآ  رد  دنراد و  رارق  تشهب  رد  هّدع  نیا 

* * *

14 ص :

.دیبایب ریسافت  تایآ و  همادا  رد  دیناوت  یم  ار  رگید  تافص  زا  ثحب  . 1 - 1
نازیملا 20/17. . 2 - 2
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نینمؤم ياهیگژیو  تافـص و  نآرق  تایآ  نیا  رد  دشاب ، یم  نونمؤم  هروس  لوا  تایآ  تسا ، رما  نیمه  لفکتم  هک  يرگید  تایآ  زا 
نخس نآ  دروم  رد  دنک و  یم  حرط  ار  زامن  هلئسم  نینمؤم  ياهیگژیو  ياهتنا  ادتبا و  رد  یلبق  تایآ  دننام  تسرد  و  درامش ، یمرب  ار 

: دیوگ یم 

َنیذلا َنُوثِراَولا *  ْمُه  َکئلوُأ  َنوُِظفاُحی *  مِِهتاَوَلَـص  یلع  ْمُه  َنیِذلا  و   * ... َنوُعِـشاخ مِِْهتاَلَـص  یف  ْمُه  َنیذلا  َنُونِمؤملا *  َحَْلفأ  ْدَـق  »
(1)« َنوُِدلاَخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِفلا  َنُوثِرَی 

یم تظفاحم  ناشیاهزامن  رب  هک  یناسک  ...دنراد و  ینتورف  عوشخ و  ناشزامن  رد  هک  یناسک  نآ  نانمؤم ، دندش  راگتـسر  قیقحت  هب 
.دنا هنادواج  نآ  رد  دنرب و  یم  ثرا  هب  ار  تشهب  دارفا  نیا  دنیامن ،

دوش یم  دای  نینمؤم  يارب  هک  یتفـص  نیلوا  .دنیامن  نشور  نییبت و  ار  زامن  صاخ  یگژیو  تیمها و  دـنناوت  یم  یبوخ  هب  تایآ  نیا 
.ینتورف عضاوت و  عوشخ و  تلاح  اب  تسا  زامن  نتشاد  اپرب 

شزامن رد  یـسک  هب  ینعی  ءاضعا ، حراوج و  رد  عوشخ  مه  دـناد و  یم  یبلق  عوشخ  مه  ناـیبلا ، عمجم  بحاـص  ار  زاـمن  رد  عوشخ 
رد مه  و  یبلق ) عوشخ   ) دـشاب هدـیرب  یّلک  هب  ادـخ  ریغ  زا  هدوب و  ادـخ  هب  شا  هجوت  مامت  زامن  ماگنه  رد  مه  هک  دـنیوگ  یم  عشاخ 
مه اب  عوضخ  ود  نیا  رگا  دشاب ، شا  هدجـس  لحم  فرط  هب  شهاگن  دنکن ، هاگن  فارطا  هب  دناوخب و  زامن  شمارآ  اب  رهاظ  تروص 

: دنک یم  لقن  نایبلا  عمجم  بحاص  هک  نانچ  تسا ، عشاخ  رازگزامن  صخش  دش ، عمج 

.(2)« هحراوج تشخل  هبلق  عشخ  ول  ّهنإ  لاقف : هتالص ، یف  هتیحلب  ثبعی  ًالجر  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبنلا  »

عشاخ شبلق  رگا  دندومرف : دنک ، یم  يزاب  نآ  اب  دشک و  یم  تسد  دوخ  شیر  هب  زامن  رد  يدرم  دندید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دنتشاد عوشخ  زین  شندب  ياضعا  دوب ، 

15 ص :

(. 1-11  ) تایآ نونمؤم ، هروس  . 1 - 1
ح10. مالسلا 3/292 ، مهیلع  تیبلا  لهأ  ثیداحأ  هعوسوم  115 ؛  / بولقلا داشرا  هفیرش ؛ هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  . 2 - 2
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هناـشن و ار  حراوج  رد  عوشخ  نآ  رب  هوـالع  حراوج و  رد  عوشخ  مه  دـنناد و  یم  یبـلق  عوشخ  مه  ار  عوشخ  ربماـیپ  تیاور  نیا  رد 
.دوش یم  هدرمش  تلادع  رب  هرامأ  نطاب و  نسُح  هناشن  رهاظ  نسُح  هک  هنوگ  نامه  یبلق  عوشخ  يارب  دنرامش  یم  یتیآ 

: تسا نینچ  ناشیا  مالک  صن  دنا ، هدومرف  انعم  دودح  نیمه  رد  ار  عوشخ  زین  هر » » نازیملا بحاص  ییابطابط  همالع 

هب دنا ، هتفرگ  رارق  رهاق  یناطلـس  ربارب  رد  هک  يدارفا  دهد ، یم  تسد  روهقم  دارفا  هب  هک  تسا  یـصاخ  رثأت  يانعم  هب  عوشخ  هملک  »
، ینورد تسا  یتلاح  تلاح ، نیا  ارهاظ  و  دوش ، یم  عطق  رگید  ياج  ره  زا  هتشگ ، وا  فوطعم  شا  همه  همه و  يو  هجوت  هک  يروط 

(1)« .دوش یم  هداد  تبسن  زین  حراوج  ءاضعا و  هب  تیانع  یعون  هب  هک 

هعجارم نآ  عبانم  هب  دـناوت  یم  بلاط  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  عوشخ  رد  یناوارف  ثیداـحا 
(2) .دیامن

نیرخآ هب  تسیاـب  یم  دـش ، نشور  زین  عوشخ  موهفم  ینعم و  تسا و  زاـمن  رد  عوشخ  نینمؤم  تفـص  نیلوا  میتـسناد  هکنیا  زا  دـعب 
: میزادرپب تسا  زامن  دروم  رد  زاب  هک  نینمؤم  تفص 

« َنوُِظفاَُحی ْمِِهتاوَلَص  یلع  ْمُه  َنیذلا  «و 

.دننک یم  تظفاحم  ناشیاهزامن  رب  هک  تسا  نینمؤم  تافص  زا  و 

(3) .دناد یم  نآ  دودح  تاقوا و  رب  تظافح  ار ، زامن  رب  تظافح  یناشاک  ضیف  نسحمالم  یفاص  ریسفت  بحاص 

، دـننک یم  تظفاحم  ار  اهزامن  دومرف : رگا  تسا و  زامن )  ) هالـص عمج  تاولـص  دـیامرف : یم  نینچ  هیآ  لیذ  رد  زین  نازیملا  بحاص 
دارم هک  تسا  نیا  هنیرق  دوخ 

16 ص :

نازیملا 29/11. همجرت  . 1 - 1
مالسلا 3/289. مهیلع  تیبلا  لهأ  ثیداحأ  هعوسوم  مانب : ّفلؤم  یثیدح  فراعملا  هرئاد  هب  دینک  عوجر  . 2 - 2

.يرجح عبط  زا  هفیرش  هیآ  لیذ  ، 326  / یفاصلا ریسفت  . 3 - 3
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مه نامیا  قح  دـننآ ، بقارم  امئاد  دوشن و  توف  ناشیاهزامن  زا  یکی  هک  دـنراد  تظفاحم  نینمؤم  سپ  تسا ، نآ  ددـع  رب  تظفاحم 
(1) .دناوخب یتبقارم  نینچ  هب  ار  نینمؤم  هک  تسا ، نیمه 

: دارفا نیا  هاگنآ  تشذگ  هک  يریسفت  هب  دنیامن  تظفاحم  زین  نآ  رب  دندروآ و  ياج  هب  عوشخ  اب  ار  زامن  هک  نینمؤم 

« َنوُِدلاَخ اَهیف  مُه  َسودرفلا  َنُوثِرَی  َنیذلا  َنُوثِراَولا *  ْمُه  َکئلوُأ  »

.دنرب یم  ثرا  هب  ار  نادواج  تشهب  هک  یناسک  دنناگدنرب ، ثرا  هب  نینمؤم  نیا 

* * *

تایآ موهفم  لباقم  هطقن  زین  یتایآ  تسناد و  یم  تشهب  ناثراو  نینمؤم و  تافص  زا  ار  زامن  نتـشاداپ  هب  میتشاد ، لبق  رد  هک  یتایآ 
ناونع هب  دناد ، یم  منهج  رد  لوخد  تلع  ناراکهانگ و  ياهیگژیو  تافص و  زا  ار  زامن  نتـشادناپب  ندرکن و  هماقا  ینعی  تسا ، یلبق 

: هنومن

(2)« ...و ِلَصُملا *  َنیّ ْنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس *  یف  ْمُکَکَلَس  ام  َنیِمِرْجُملا *  ِنَع  َنُولآَسَتَی *  »

يارب هک  ار  یتلع  نیلوا  نانآ  دیوش و  هدروآ  منهج  هب  امش  هک  دش  بجوم  یلماع  هچ  دنـسرپ  یم  ناراکهانگ  نیمرجم و  زا  نایتشهب 
.میا هدوبن  رازگزامن  ام  هک  تسا  نیا  دنرامش  یمرب  دوخ  يارب  منهج  هب  دورو 

: دوش یم  لقن  نیرسفم  زا  یعمج  نخس  دروم  نیا  رد 

(3) .تسا هتسناد  نیملسم  هناگ  جنپ  ياهزامن  زا  ار ، زامن  سابع  نبا  هب  بوسنم  ریسفت  رد  و 

رب فَّلکم  رافک  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  و  دـناد ، یم  بجاو  زامن  نامه  ار  هیآ  رد  هالـص  زا  دوصقم  نایبلا  عمجم  بحاـص 
(4) .دنتسه عورف 

زامن هالص  هب  دارم  : » دناد یم  نینچ  هیآ  رد  ار  هالص  زا  دوصقم  نازیملا  بحاص  و 

17 ص :

نازیملا 29/18. همجرت  . 1 - 1
(. 40-43  ) تایآ رثدم ، هروس  . 2 - 2

.هفیرش هیآ  لیذ  سابع ، نبا  هب  بوسنم  ریسفت  . 3 - 3
.هفیرش هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  . 4 - 4
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عیارـش رد  تدابع  ینعی  اهتدابع ، ءاحنا  همه  اب  هک  یلاعت  يادـخ  هاگرد  هب  تسا  صاـخ  یتداـبع  هجوت  روظنم  هکلب  تسین ، یلومعم 
(1)« .دزاس یم  دنفلتخم  مه  اب  فیک  مک و  ثیح  زا  هک  ینامسآ  ربتعم 

ندوب فلکم  رب  تلـالد  ییاـهنت  هب  هیآ  نیا  نکل  : » دراد یم  ناـیب  نینچ  هیآ  لـیذ  ناـفرعلا  نزخم  ریـسفت  رد  زین  هینیما  هیولع  موحرم 
لوسر تلاسر  هک  یـسک  تسین ، لوقعم  ندومن  عورف  هب  تسین  لوصا  هب  دقتعم  هک  یـسک  هب  ندومن  رما  اریز  درادـن ، عورف  هب  رافک 
دـشن یتقو  و  دومن ، عورف  ماکحا  یقاب  زامن و  هب  رما  ار  يو  ناوت  یم  هنوگچ  دـشابن ، لـئاق  أدـبم  ًالـصا ، دـیاش  هکلب  دراد ، راـکنا  ار 

دنهاوخ یم  نایمنهج  دـیاش  سپ  دریگ ، یم  قلعت  نامیا  لوبق  زا  دـعب  فیلکت  هک  اریز  تسین ، مه  رومأـم  سپ  ددرگ  عقاو  رما  قلعتم 
(2)« ...و میناوخب  زامن  دننکب و  زامن  هب  رما  ام  هب  ات  میدرواین  نامیا  میدوبن و  تعاطا  راب  ریز  ام  دنیوگب ،

دنک یم  ار  عورف  رب  رافک  ندوب  فلکم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  عمجم  بحاـص  بلاـطم  ناـفرعلا  نزخم  هبحاـص  نانخـس  هب  هجوتاـب 
یم نیمرجم  دنا ، هدـش  عقاو  لوئـسم  هک  ار  یناسک  نآرق  حیرـص  نافرعلا ، نزخم  هبحاص  نیتم  لالدتـسا  رب  هوالع  دوش ، یم  فیعض 

بیذـکت زا  ار  ناـنآ  تاـیآ  همادا  رد  هچرگا  .دـشاب  رفاـک  اـمتح  هک  تسین  يرورـض  مرجم  هک  تـسا  یهیدـب  و  نیرفاـک ، هـن  دـناد ،
.دنوش یم  بوسحم  رافک  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هتسناد  تمایق  زور  هب  ناگدننک 

زا یکی  صاخ ، یتدابع  رب  ینبم  ییابطابط  همالع  موحرم  نخـس  هچ  دـشاب و  بجاو  ياهزامن  زامن ، زا  دوصقم  هچ  تروص  ره  رد  و 
، تسا دنوادخ  گرزب  دای  زامن  هک  میدش  روآدای  ًالبق  دنا و  هدش  لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  نیمرجم  نداتفا  منهج  هب  للع 

.ملاعلا هّللا  و 

کی نخس  عومجم  زا  میهد و  یم  همتاخ  اج  نیمه  هب  ار  دروم  نیا  رد  ثحب 

18 ص :

.هفیرش هیآ  لیذ  نازیملا ، . 1 - 1
نافرعلا 3/196. نزخم  . 2 - 2
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: هک میریگ  یم  هجیتن 

نآ دودـح  تاقوا و  رب  دـنا و  عشاخ  ناشزامن  رد  دـننک و  یم  تیاـعر  ارنآ  لاـمک  تافـص  دـنراد و  تموادـم  زاـمن  رب  هک  یناـسک 
، دنـشاب لفاغ  ادـخ  داـی  زا  هدرک و  كرت  ار  زاـمن  هک  یناـسک  سکعرب  دوب و  دـنهاوخ  تشهب  ناـثراو  ناـنیا  دـنیامن ، یم  تظفاـحم 

.تشاد دنهاوخن  شیپ  رد  منهج  هب  دورو  زج  یماجنارس 

19 ص :
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زامن هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دنک یم  یفرعم  نینمؤم  يارب  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  ار  ادخ  لوسر  نآرق 

(1)« ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ    ِ هّللا ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناَک  دََقل  «َو 

.تسا حرطم  بوخ  يوگلا  هنومن و  کی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امش  يارب  یتسارب  و 

زامن اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دروخرب  عون  تفایرد ، ار  زامن  صاخ  یگژیو  ناوت  یم  هک  ییاـههار  زا  یکی  ساـسا  نیا  رب 
وا دـننامه  هداد و  رارق  وگلا  دـیاب  ار  ربمایپ  قوف  هیآ  ساسارب  زین  ام  دـش ، نشور  زامن  اب  ربمایپ  دروخرب  یگنوگچ  هک  هاگنآ  و  تسا ،

هّللا ءاش  نا  .مییامن  لمع 

: دوش یم  رکذ  دنک ، یم  نییبت  زامن  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروخرب  عون  هک  تیاور  دنچ  رطاخ  نیدب  دروم و  نیا  رد 

(2) .لجرملا زیزأک  زیزأ  هفوِجل  وأ  هردصب  ناک  و    ِ هّللا نِم  افوخ  ههجو  ّدبری  هالصلا  یلا  ماق  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُیبنلا  ناک  . 1

.دیسر یم  شوگ  هب  وا  زا  كانزوس  ییادص  دیرپ و  یم  شگنر  ادخ  سرت  زا  داتسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  ادخ  لوسر 

(3) .یْقُلم بوث  ّهنأک  هالصلا  یلإ  ماق  اذإ  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َّیبنلا  ّنإ  . 2

20 ص :

هیآ 21. بازحا ، هروس  . 1 - 1
ص251. ییابطابط ، همالع  یبنلا ، ننس  . 2 - 2
ص251. ییابطابط ، همالع  یبنلا ، ننس  . 3 - 3
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.دشاب هداتفا  نیمز  يور  رب  هک  دوب  يا  هماج  دننام  دناوخ  یم  زامن  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) .هفرعن مل  انفرعی و  مل  ّهنأکف  ُهالصلا  ْترضح  اذإف  انثّدحی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  هشیاع : تلاق  . 3

ار وا  دش ، یم  زامن  عقوم  هک  نیمه  میتفگ ، یم  نخـس  وا  اب  ام  دز و  یم  فرح  ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هشیاع 
.میسانش یم  ار  وا  ام  هن  دسانش و  یم  ار  ام  وا  هن  ییوگ  هک  داد  یم  تسد  یتلاح 

لالبل لوقی  هلوخد و  ّبقرتی  هقوش و  ّدتشی  هالصلا و  تقو  رظتنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبنلا  ناک  یناثلا : دیهشلل  هالصلا  رارـسإ  یف  . 4
(2) .لالب ای  انحرأ  هنِّذؤم :

ار زامن  تقو  راظتنا  ناوارف  قایتشااب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : هدش  تیاور  یناث  دیهش  موحرم  هالص » رارـسا   » باتک رد 
.نک نامتحار  نتفگ  ناذا  اب  لالب  يا  دومرف : یم  شنذؤم  هب  ، دیسر یم  زامن  تقو  نوچ  دوب و  نآ  بقارم  دیشک و  یم 

لخد اذإ  ناک  و  هریغال ، اءاشع و  هالصلا  یلع  رثؤی  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  . 5
(3) .ًامیمحال ًالهأ و  فرعیال  ّهنأک  اهتقو 

لخاد زامن  تقو  نوچ  تشاد و  یمن  مدقم  نآ  ریغ  ماش و  زا  ار  زیچ  چیه  زامن  رب  ادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تخانش یمن  ار  دوخ  قیفر  تسود و  شیوخ ، موق و  لایع ، لها و  زا  کی  چیه  ایوگ  دش ، یم 

َماعطلا و عئاجلا  یلإ  َبَّبَح  امک  ّیلا ، اهَّبَبَح  و  هالـصلا ، یف  ینیع  هرق  لعج  یلاعت  هّللا  َّنإ  رذابأ  اـی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  . 6
(4) .هالصلا نم  عبشأ  انأ ال  يور و  ءاملا  برش  اذإ  عبش و  َماعطلا  لکأ  اذإ  َعئاجلا  َّنإف  َءاملا ، نآملظلا  یلإ 

نم بوبحم  ارنآ  .داد و  رارق  زامن  رد  ارم  مشچ  ینـشور  ادخ  رذوبا  يا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
بوبحم هنشت  رب  ار  بآ  هنسرگ و  رب  ار  ماعط  هک  نانچمه  هدینادرگ ،

21 ص :

ص268. یهقف ، يداهدمحم  ياقآ  زا  زامن  تاقحلم  ییابطابط ، همالع  یبنلا ، ننس  . 1 - 1
.251  / ییابطابط همالع  یبنلا ، ننس  243 ؛  / هالصلا رارسأب  فورعملا  هیبلقلا  هالصلا  فئاظو  یلع  هّیلعلا  تاهیبنتلا  . 2 - 2

.251  / یبنلا ننس  . 3 - 3
.269 ، / یهقف يداهدمحم  ياقآ  زا  زامن  باب  تاقلحم  ییابطابط  همالع  یبنلا ، ننس  . 4 - 4
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هک یلاح  رد  دوش ، یم  مامت  ششطع  بآ ، ندیشون  اب  هنشت  دوش و  یم  ریـس  اذغ  ندروخ  اب  هنـسرگ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هتخاس 
.موش یمن  هتسخ  ریس و  زامن  ندناوخ  زا  نم 

(1) .یلاعت هّللا  هیشخ  ْنِم  یلغی  لجرملاک  هبلق  یّلصی و  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبنلا  ّنإ  . 7

.دیشوج یم  لاعتم  يادخ  فوخ  زا  ناشوج ، گید  نوچ  شبلق  زامن  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 

(2) .اهتبثأ یّلص  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناک  . 8

.داد یم  ماجنا  لامک  مامت و  روط  هب  ارنآ  دناوخ  یم  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ام ایندـلا و  ْنِم  َّیلإ  ُّبحأ  لـیللا  فوج  یف  ناـتعکرل  لوـقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  َلوـسر  ُتعمـس  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نع  . 9
(3) .اهیف

شیپ تسا  رت  بوبحم  بش  لد  رد  زامن  تعکر  ود  نتشاداپب  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا 
.تسا ایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم 

یعدـُی همایقلا  موی  ناک  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  ماـمإلا  نع  . 10
(5) .رانلا یف  هب   (4) َّخُز ّالإ  همات و  اهبءاج  نإف  هالصلا ، هنع  ُلأُسی  یش ٍء  لّوأف  دبعلاب 

هدنب تمایق  زور  رد  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دننک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هداد ماجنا  و   ] دروایب دناوتب  لامک  مامت و  هب  ار  زامن  رگا  سپ  تسا ، زامن  دوش  یم  هدیـسرپ  يو  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دـنروآ و  یم  ار 

.دنزادنا یم  منهج  شتآ  هب  ار  وا  هنرگ  دبای و  یم  تاجن  دشاب ]

یم هتـشاذگ  وا  هدهع  رب  رما  نیا  اذل  دریگ ، یم  ار  جیاتن  زا  يرایـسب  دوخ  قوذ ، شوخ  هدنناوخ  رـصتخم ، هاتوک و  تیاور  هد  نیا  زا 
.دوش

22 ص :

ص287. ذخأم ، نامه  . 269.5 ، / یهقف يداهدمحم  ياقآ  زا  زامن  باب  تاقلحم  ییابطابط  همالع  یبنلا ، ننس  . 1 - 1
ص288. ذخأم ، نامه  . 2 - 2

.دیَرُد نبإل  هغللا 2/119  هرهمج  بیترت  .افینع  اعفد  هعفد  اذإ  عفدلا ، وه  ُّخَّزلا : . 3 - 3
ح45. مالسلا 2/31 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . 4 - 4

نموم www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_22_4
http://www.ghaemiyeh.com


زامن مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

لوسر نآرق و  دننامه  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نآرق و  بتکم  هدش  تیبرت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  اجنآ  زا 
طورـش و تایـصوصخ و  زاـمن و  زا  ررکم  دراد و  زاـمن  رما  هب  تبـسن  یفـصولا  دـیاز  ناوارف و  تیاـنع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.ددرگ نییبت  زامن  رما  هداعلا  قوف  تیمها  ات  میروآ ، یم  لیذ  رد  ار  دروم  دنچ  هنومن ، ناونع  هب  دنک ، یم  دای  نآ  بادآ  یگنوگچ و 

هتکن نیلوا  شباحصا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يایاصو  تاشرافـس و  ناونع  تحت  هغالبلا  جهن  فیرـش  باتک  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  . 1
: دیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا ، زامن  رما  ددرگ ، یم  رکذ  هک  يا 

یلِإ َنوُعَمْـسَت  َالَأ  . (1)« اتُوقْوَم اباَتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناَک   » اَهَّنِإَف اَِهب ، اُوبَّرَقَتَو  اَْهنِم ، اوُِرثْکَتْـساَو  اَْـهیَلَع  اوُِظفاَـحَو  ِهاَـلَّصلا ، َْرمَأ  اوُدَـهاَعَت 
اَهُِقلُْطتَو ِقَرَْولا ، َّتَح  َبُونُّذـلا  ُّتُحََتل  اَهَّنِإ  َو  . (2)« َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق : َرَقَـس ؟ ِیف  ْمُکَکَلَـس  اَم  : » اُوِلئُـس َنیِح  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ِباَوَج 

َسْمَخ ِهَْلیَّللا  ِمْوَْیلا َو  ِیف  اَْهنِم  ُلِسَتْغَی  َوُهَف  ِلُـجرلا ، ِباـَب  یَلَع  ُنوُکَت  ِهَّمَْحلاـِب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  اَهَهَّبَـشَو  َِقبِّرلا ، َقاَـلْطإ 
ْنِم ٍْنیَع  ُهَُّرق  َال  َو  ٍعاَتَم ، ُهَنیِز  اَْهنَع  ْمُُهلَغْشَت  َال  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌلاَجِر  اَهَّقَح  َفَرَع  ْدَق  َو  ِنَرَّدلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع  یْقبَی  ْنَأ  یـسَع  اَمَف  ِتاَّرَم ،

ِماَقِإ َو    ِ هّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َال  ٌهَراَِجت َو  ْمِهیِْهُلت  َال  ٌلاَجِر  : » ُهَناَْحبُس   ُ هّللا ُلوُقَی  .ٍلاَم  َال  ٍَدلَو َو 

23 ص :

.103  / ءاسن هروس  . 1 - 1
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ُْرمْأ َو  : » ُهَناَْحبُـس   ِ هّللا ِلْوَِقل  ِهَّنَْجلِاب ، َُهل  ِریِْـشبَّتلا  َدـَْعب  ِهاَلَّصلِاب  ابِـصَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناَک  َو  . (1)« ِهاَکَّزلا ِءاَتیإ  ِهاَلَّصلا َو 
(3) .ُهَسْفَن اَْهیَلَع  ُِربْصَی  ُهَلْهَأ َو  اَِهب  ُُرمْأَی  َناَکَف  ، (2)« اَْهیَلَع ِْربَطْصا  ِهاَلَّصلِاب َو  َکَلْهَأ 

هضیرف نینمؤم  رب  زامن  اریز  دیوش  کیدزن  ادخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  و  دیروآ ، اجب  رایـسب  و  تظفاحم ، ارنآ  دینک و  تاعارم  ار  زامن  رما  »
امش زیچ  هچ  : » دنسرپ یم  اهنآ  زا  هک  هاگنآ  دیهد ، یمن  شوگ  خزود  لها  خساپ  هب  ایآ  هدیدرگ ، نییعت  نآ  تقو  و  هتشون ، تسا  يا 
یم اهر  تخرد و  زا  گرب  نتخیر  دننام  دزیر ، یم  ار  ناهانگ  زامن  و  میدوبن » نارازگزامن  زا  دنیوگ : یم  تخاس ؟ خزود  راتفرگ  ار 

رب هک  هدومرف  هیبشت  مرگ  بآ  همشچ  هب  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .نایاپراهچ و  ندرگ  زا  اهدنب  ندرک  اهر  دننام  دنک 
زا ینادرم  ار  زامن  قح  .دنام و  دهاوخن  یقاب  یکرچ  رگید  سپ  دنک ، وشتسش  نآ  رد  تبون  جنپ  يزور  هنابش  دشاب و  يدرم  هناخ  رد 
یم ناحبس  دنوادخ  دراد ، یمن  زاب  نآ  زا  ار  نانآ  ییاراد  دنزرف و  زا  مشچ  ینـشور  ناهج و  يالاک  شیارآ  هک  دنا  هتخانـش  نینمؤم 

«. دنادرگ یمن  لفاغ  تاکز  نداد  زامن و  ندروآ  اجب  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  شورف  دیرخ و  یناگرزاب و  هک  دنتـسه  ینادرم  : » دـیامرف
نامرف تهج  هب  دـنکفا  یم  جـنر  هب  ار  دوخ  زاـمن  يارب  دوب ، هدـش  هداد  هدژم  تشهب  هب  هکنیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و 

دوخ لها  مه  ترضح  نآ  سپ  شاب ،» ابیکش  نآ  ماجنا  رب  دوخ  نک و  رما  زامن  ندناوخ  هب  ار  دوخ  لها  : » دومرف هک  ناحبس  دنوادخ 
(4)« .تشاد یم  او  نآ  جنر  رب  ییابیکش  هب  ار  دوخ  دومرف و  یم  رما  زامن  هب  ار 

زاب دنک  یم  ندروخ  تبرض  زا  دعب  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هک  یفورعم  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . 2
: تسا نینچ  تیصو  نیا  تارقف  زا  یکی  دوش ، یم  روآدای  ار  زامن  رما 

(5) .ْمُِکنیِد ُدوُمَع  اَهَّنإَف  ِهاَلَّصلا ، ِیف    َ هّللا   َ هّللا َو 

نید نوتس  تدابع و  نیرتهب  زامن  هک  یتسرد  هب  دیربن ، دای  زا  زامن  رما  رد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

24 ص :
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.تسامش

، دراد یم  مازعا  رـصم  يرادنامرف  تمـس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  يا  هبیتک  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . 3
: دیامرف یم  نینچ 

ٌعَبَت َِکلَمَع  ْنِم  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  .ٍلاَِغتْـشِال َو  اَِهْتقَو  ْنَع  اَـهْرِّخَُؤت  اـَل  َو  ٍغاَرَِفل ، اَـهَْتقَو  ْلِّجَُعت  اـَل  َو  اََـهل ، ِتَّقَؤُْملا  اَِـهْتقَِول  َهاَـلَّصلا  ِّلَـص 
(1) .َِکتاَلَِصل

زا ارنآ  نتشاد  راک  تهج  هب  رواین و  اجب  تقو  زا  شیپ  ار  نآ  يراکیب  تهج  زا  روآ و  اجب  هدش  نییعت  نآ  يارب  هک  یتقو  رد  ار  زامن 
.تسا وت  زامن  وریپ  تلمع  زا  زیچ  ره  نادب  و  نارذگم ، شتقو 

هداد رارق  دمحم  هب  دوخ  تاشرافس  نایاپ  رد  ار  تمسق  نیا  الوم  هک  تسا  نیا  تسا ، ناوارف  تیمها  زئاح  هرقف  نیا  رد  هک  یتاکن  زا 
: تسا یمهم  رایسب  هتکن  دوخ  نیا  هتسناد و  زامن  عبات  ار  یلمع  ره  نایاپ  رد  زین  رگید  فرط  زا  و 

.َِکتاَلَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم  ٍءْیَش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

ُنابرق ُهالصلا  دنک : یم  یفرعم  يراکزیهرپ  ره  یکیدزن  برقت و  ببس  هلیسو و  ار  زامن  رگید  ییاج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . 4
(2) .ٍّیقت ُّلک 

َناَمیإلا   ُ هّللا َضَرَف  دیوگ : یم  نینچ  درامش ، یمرب  ار  هیعرش  ماکحا  زا  یضعب  ياهتمکح  هک  يرگید  نخس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  . 5
(3) ...َو ِْربِکلا  ْنَع  اهیِْزنَت  َهالَصلا  ِكْرِشلا َو  ْنِم  اریِهْطَت 

بجاو یـشکرس  ربـک و  زا  ندوـب  هزنم  تهج  هب  ار  زاـمن  كرـش و  زا  شناگدـنب  ياـهلد  ندرک  كاـپ  تهج  هـب  ار  ناـمیا  دـنوادخ 
.دینادرگ

: دیامرف یم  نینچ  ِْربِکلا » ْنَع  اهیِْزنَت  هالـصلا  و   » ترابع لیذ  رد  يدمآ » ررد  ررغ و   » رب دوخ  حرـش  رد  يراسناوخ  لامج  اقآ  موحرم 
تیاغ هب  تسا  سوفن  رثکا  یلبج  هک  توخن  ربکت و  هک  تسا  نیا  دارم  .ربکت  زا  ندینادرگ  هزیکاپ  يارب  ار  زامن  هدرک  ضرف  «و 

25 ص :
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هدرک ضرف  نآ  زا  مدرم  ندینادرگ  هزیکاپ  يارب  زا  یلاعت  قح  سپ  اهنآ ، يارب  زا  تسا  یتساجن  زین  نیا  تسا و  مومذـم  هدـیهوکن و 
زور ره  رد  نآ  ندراذگ  نآ و  رب  تموادم  ببس  هب  هکنیا  ات  عوشخ  عوضخ و  ینتورف و  لامک  رب  تسا  لمتـشم  هک  ار  زامن  ناشیارب 

.دوش ناشیا  زا  هدیهوکن  تلصخ  نیا  عمق  علق و  ینتورف و  عوضخ و  هب  دننک  تداع  هبترم  نیدنچ  بش  و 

تمدـخ و هب  نداتـسیا  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  رابتعا  هب  تسا ، رهاظ  عوشخ  عوضخ و  ینتورف و  لامک  رب  لمتـشم  زاـمن )  ) نآ ندوب  و 
وا و هب  تناعتسا  دوبعم و  شیاتس  انث و  تیدوبع و  هب  رارقا  زا  راکذا  تئارق و  رد  دوش  یم  هتفگ  هچنآ  نداتفا و  كاخ  هب  ندش و  مخ 

يارب زا  نینچمه  و  هنأش ، یلاعت  وا  یگدـنب  یلاعت و  قح  شتـسرپ  رد  دوش  یم  توخن  ربک و  عفر  ثعاب  اهنآ  همه  هچ  وا ، زا  تلئـسم 
یگدنب و رکذتم  هاگره  یسک  نینچ  اریز  دوش ، یم  زین  نارگید  هب  تبـسن  توخن  ربک و  عفر  ببـس  دشاب ، یتریـصب  ار  وا  هک  یـسک 

قحتسم تسا و  وا  بناج  زا  همه  ياهتمعن  و  تسا ، نایملاع  همه  راگدرورپ  هک  دشاب  يدنوادخ  هدنب  وا  هکنیا  دوش و  دوخ  تیدوبع 
هک دوش  یم  نیا  رکذـتم  نیقی  تسناشیا ، همه  اب  یناـبرهم  محر و  لاـمک و  رد  نیا  دوجو  اـب  تسین و  وا  زا  ریغ  هب  شیاتـس  دـمح و 
زا نآ  هلازا  رد  دـنک  یم  یعـس  دـبای  دوخ  رد  ارنآ  رگا  تسا و  اوسر  حـیبق و  رایـسب  هکلب  درادـن ، یهار  يرگید  رب  وا  ربکت  توخن و 

(1) «. دوخ

(2) ُهَمْحَّرلا ُلِْزنَتْسَت  ُهالصلا  . 6

.ار ادخ  شزرمآ  تمحر و  دروآ  یم  دورف  زامن 

(3) .ِناْطیَّشلا ُهَرَحْدَم  ِنمْحَّرلا و  ُنْصِح  ُهالصلا  . 7

ناگدنب يرادهاگن  يارب  زا  لجوزع  يادخ  هک  تسا  يا  هعلق  ینعی  ناطیش ، ندرک  رود  تلآ  تسا و  نابرهم  رایسب  يادخ  هعلق  زامن 
.دومن ناوت  رود  دوخ  زا  نآ  هب  ار  ناطیش  هداد و  رارق 

26 ص :

.4/449 يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 1 - 1
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(1) .ِناطیَّشلا ِتاوَطَس  ْنِم  ٌنْصِح  ُهالصلا  . 8

.ناطیش ياه  هلمح  زا  ار  سک  نیا  دراد  هاگن  هک  تسا  یمکحم  ناکم  هعلق و  ینعی  ناطیش ، ياه  هلمح  زا  تسا  يا  هعلق  زامن 

(2) .ٍعِّدَُوم َهالَص  ِلَُصْیلَف  ِهالَّصلا  یلإ  ْمُکُدَحأ  َماق  اذإ  . 9

.دنک عادو  هک  یسک  زامن  دنک ، زامن  هک  دیاب  سپ  زامن  يوس  هب  امش  زا  يدحا  دتسیاب  هاگره 

رگید زامن  ات  تسوا و  رخآ  زامن  هک  دناد  ینعی  زامن ، زا  دنک  عادو  هک  دشاب  یـسک  زامن  دننام  امـش  زا  سک  ره  زامن  هک  دـیاب  ینعی 
سپ دـنک  یم  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  يور  زا  نآ و  بادآ  دودـح و  تیاعر  لاـمک  زاـمن  نآ  رد  وا  هک  ناـنچ  سپ  دـنام  دـهاوخن 

ره رد  هکنآ  اب  تسا ، صقان  نآ  باوث  رجا و  دـشابن  نینچ  هک  يزامن  هک  اریز  دـنکب ، نینچ  ار  يزاـمن  ره  هک  دـیاب  امـش  زا  سکره 
دنک یم  زامن  نآ  رد  هک  یتیاعر  سپ  رگید ، زامن  يارب  زا  دـنامن  یقاب  دـشاب و  سک  نیا  رخآ  زاـمن  هک  تسه  نیا  لاـمتحا  يزاـمن 

.دنک نآ  رد  هک  تسبوخ 

(3) .ِدوُجُّسلا ْنِم  ُهَسأَر  َعَفَر  اَّمل  ِهَمْحَّرلا  ْنِم  ُهاَشْغَی  ام  یّلَصُملا  ُمَْلعَی  َْول  . 10

زامن هب  لوغشم  هراومه  ینعی  هدجس ، زا  ار  دوخ  رـس  درادن  رب  هنیآ  ره  تمحر  زا  ار  وا  دریگ  یم  ورف  ار  هچنآ  هدننک  زامن  دنادب  رگا 
.دشاب

(4) .ِنیَتَعْکَر یِّلَُصا  یّتح  هیف  ُْتلِْهُما  ٌبنذ  ینَّمَهَا  ام  . 11

.زامن تعکر  ود  مرازگب  هکنیا  ات  نآ  رد  موش  هداد  تلهم  هک  یهانگ  ارم  دزاس  یمن  كانمغ 

تعکر ود  نآ  زا  دـعب  هک  دـبای  تلهم  ردـق  نیا  رگا  دـنکب  یهانگ  هک  یـسک  سپ  دوش ، یم  ناهانگ  هرافک  زامن  هک  تسا  نیا  دارم 
قیفوت نآ  زا  دعب  هک  دیاب  یهانگ  رب  دایز  ِهودنا  دشاب ، هدـش  نآ  هرافک  زامن  نآ  هک  تسنآ  دـیما  دـشابن ، كانمغ  نادـنچ  دـنک  زامن 

.دباین زامن 

27 ص :

.2/166 يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 1 - 1

.3/133 يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 2 - 2

.5/116 يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 3 - 3
.6/97 يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 4 - 4
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نیا هک  تسین  مزال  و  تیعر ، ریاس  دننام  وا  زا  تسیهانگ  عوقو  ریدقت  ضرف و  رب  دوخ  هب  ینعم  نیا  نداد  تبـسن  هک  تسین  هدیـشوپ 
عیاش فراعتم و  برع  مالک  رد  دشاب  نارگید  هب  تبسن  ضرغ  هک  ییاج  رد  دوخ  هب  يزیچ  تبسن  هکنیا  اب  تفای ، دناوت  ققحت  ینعم 

.تسا

: دنیامرف یم  هک  دنک  یم  لقن  هأمعبرأ  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شدانسإب  قودص  خیش  . 12

.(1) ...َلَأَس ام  ُهَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَرئاز و  َمِرُْکی  نأ    ِ هّللا یلع  ٌّقح  و  ّلجوّزع ،   ِ هّللا ِراّوُز  ْنِم  ِهالصلا  َدعب  ِهالصلا  ِتقو  ُرِظَْتنُملا 

یمارگ ار  شرئاز  هک  تسا  دنوادخ  رب  و  تسا ، دنوادخ  نیرئاز  زا  دشاب  رگید  زامن  زا  دـعب  زامن  تقو  ندیـسر  راظتنا  رد  هک  یـسک 
 . ...دنک تیانع  دشخبب و  يو  هب  دهاوخ  یم  وا  زا  هچنآ  ره  درادب و 

.مهف شوخ  شوهزیت و  هدنناوخ  هدهع  هب  زین  تمسق  نیا  زا  نتفرگ  هجیتن 

28 ص :

لاصخلا 2/635. . 1 - 1
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زامن تلیضف 

.مییاشگب باب  نیا  رد  لقتسم  روط  هب  ار  یثحب  هک  دراد  نیا  ياج  یلو  دوش  یم  راکشآ  زامن  تلیضف  هتشذگ ، بلاطم  زا 

(1) .ِِهلَمَع ُِرئاس  َّدُر  هیلع  ْتَّدُر  اذإ  و  ِِهلَمَع ، ُِرئاس  َِلُبق  ْتَِلُبق ، اذإف  َهالَّصلا  ُْدبَعلا  ِِهب  ُبِساُحیام  ُلّوأ  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  . 1

دوش لوبق  زامن  رگا  تسا  زامن  دوش ، یم  هدیـسرپ  ادخ  هدنب  زا  تمایق  زور  رد  هک  یلمع  نیلوا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.ددرگ یم  در  زین  لامعا  هیقب  دریگن ، رارق  دنوادخ  شریذپ  دروم  زامن  رگا  دوش و  یم  لوبق  زین  لامعا  هیقب 

َنوُعْدَی ُهَْفلَخ َو  َنّولَُـصی  ٌهکئالم  هفلاخ  ْنَم  ِدَدَِعب  ُْهتَفَنَتْکا  ّالإ  ِهالـصلا  یلإ  ُموُقَی  انتعیـش  ْنِم  ٍدـبع  ْنِم  ام  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبأ  لاق  . 2
(2) .ِِهتالَص ْنِم  َغِْرفَی  یّتح  هل  َّلجوَّزع    َ هّللا

یناسک دادعت  هب  وا  درگ  رب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دتـسیا  یمن  زامن  هب  ام  نایعیـش  زا  ياهدنب  چیه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لاح رد  رازگزامن  صخش  هک  ینامز  ات  اعد  نیا  و  دننک ، اعد  وا  يارب  هک  دنک  یم  فظوم  ار  يا  هکئالم  دنراد  رارق  وا  رس  تشپ  هک 

.دراد همادا  تسا ، زامن 

ٌهّجح و  ًهّجح ، َنیِرْشِع  ْنِم  ٌریخ  ٍهضیرف  ُهالص  مالسلا :  هیلع  قداصلا  نع  ٍحیحص  ٍدنسب  يور  و  . 3

29 ص :

هیقفلا 1/208. . 1 - 1
.59  / لامعألا باوث  هیقفلا 1/209 ؛ . 2 - 2
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(1) .ینْفَی یّتح  هنم  قَّدصتی  ابهذ  ٍءولمم  ٍتیب  ْنِم  ٌریخ 

جح کی  تسا و  جح  تسیب  زا  رتهب  بجاو  زامن  کی  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنـس  هب  و 
(2) .دوش مامت  ات  دنهدب  هقدص  نآ  زا  هک  الط  زا  رپ  تسا  يا  هناخ  زا  رتهب 

؟ وه ام  َّلجوَّزع  هّللا  یلإ  کلذ  َّبحأ  مِهِّبَر و  یلإ  ُدابعلا  ِِهب  ُبَّرَقَتَی  ام  ِلضفأ  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  بهو  نب  ُهیواعم  َلَأَـس  و  . 4
یناصُوا : » لاق مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  َحـلاصلا  َدـبعلا  َّنأ  يرت  الأ  هالـصلا ، هذـه  ْنِم  لضفأ  هفرعملا  َدـَْعب  ائیـش  ُملعأ  اـم  لاـقف :

(4).(3)« هالصلاب

ادیپ برقت  ناشراگدرورپ  هب  دـنناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  يرما  نیرتهب  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  هیواعم 
یمن رتالاب  زامن  زا  ار  یلمع  چـیه  ادـخ  تفرعم  زا  دـعب  نم  دـنداد : خـساپ  ماما  دومن ، شـسرپ  دـنوادخ  دزن  لاـمعا  نیرتهب  و  دـننک ،

«. تسا هدومن  شرافس  زامن  هب  ارم  ادخ  : » تفگ میرم  نب  یسیع  ادخ  حلاص  هدنب  هک  ینیب  یمن  ایآ  مسانش 

(5) .ِدوجسلا ِهَْرثَِکب  یّنِعأ  َُهل : َلاقف  َهّنجلا ، ِینَلِخُْدی  ْنأ    َ هّللا ُعُْدا  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ٌلجر  یتأ  و  . 5

هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  .دربب  تشهب  لخاد  هب  ارم  ناوخب ، ار  دنوادخ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  يدرم 
.نک يرای  ناوارف  ياه  هدجس  اب  ارم  دندومرف : هلآ  و 

مویلا یف  هیلإ  ُجُرْخَی  ْمُکِدَحأ  ِباب  یلع  رهنلا - وه  و  ِّيِرَّسلا -  ِلَثَمَک  مکیف  ِهالصلا  ُلَثَم  اّمنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسر  َلاق  . 6
(6) .ٍتاَّرم سمخ  ِهالَصلا  عم  ُبونذلا  ِْقبَت  مل  ٍتاَّرم و  َسْمَخ  ِلْسَغلا  عم  ُنرَّدلا  ِْقبَی  ْمَلَف  ٍتاَّرم ، َسْمَخ  هنم  ُلِسَتْغَی  ِهلیّللا  و 

رد رب  هک  تسا  يرهن  دننامه  امش  نایم  رد  زامن  لَثَم  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دومرف : هلآ  یلع  هیلع و  هّللا  تاولـص  ادخ  لوسر 
یکی هناخ 

30 ص :

ح935. بیذهتلا 2/236 ، هیقفلا 1/209 ؛ . 1 - 1
عبط زا   79/228  ) يرجح عبط  راونألاراحب 18/12  هب  دینک  عوجر  دشاب  لضفا  جح  زا  دناوت  یم  زامن  هنوگچ  هک  دروم  نیا  رد  . 2 - 2

[. توریب رد  يرگید  عبط  زا   33/30 ( ] توریب رد  یفورح 
هیآ 31. میرم ، هروس  . 3 - 3

هیقفلا 1/210. ح1 ؛  یفاکلا 3/264 ، . 4 - 4
.1/210 هیقفلا ، . 5 - 5
.1/211 هیقفلا ، . 6 - 6
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یمن یقاب  وا  ندب  رب  یتفاثک  یکرچ و  رگید  رما  نیا  اب  دـهد ، وشتـسش  ار  دوخ  نآ  رد  هبترم  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  دـشاب و  امـش  زا 
.دنام یمن  یقاب  یهانگ  رگید  ندناوخ  زامن  هنوگ  نیا  اب  دناوخب ، زامن  هبترم  جنپ  یسک  رگا  دنام و 

ْتَعَفَن ُدومعلا  َتَبَث  اذإ  ِطاطْسُفلا ، ِدومع  ُلَثَم  ِهالصلا  ُلثم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  . 7
(1) .ٌءاشِغ ٌدَتَو و ال  ٌبَنَط و ال  ْعَْفنَی  مل  ُدومعلا  َرَسَْکنإ  اذإ  و  ُءاشِغلا ، ُداتوألا و  ُبانْطَألا و 

رگا تسا ، همیخ  ریز  نوتـس  دننامه  زامن  دندومرف : هک  دـننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يا هچراپ  یخیم و  ینامسیر و  رگید  دنکـشب  نوتـس  رگا  دوب و  دهاوخ  دیفم  همیخ  هچراپ  اه و  خیم  اهنامـسیر و  دشاب  اجرباپ  نوتس 

.دوب دهاوخن  دیفم 

.تسا ربتعم  دنس  ثیح  زا  تیاور  نیا 

ِلجرلا َنسحأ  امف  مالـسلا ،  مهیلع  ءایبنألا  ایاصو  ُرخآ  یه  و  ُهالـصلا ،   ِ هّللا یلإ  ِلامعألا  ُّبحأ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  . 8
َلاـطأف َدَجَـس  اذإ  َدـبعلا  َّنأ  ٌدِـجاس ، وأ  ٌعِکار  َوُه  هیلع و  فرـشیف  ٌسینأ  ُهارَیـال  ُْثیَح  یّحَنَتَی  مث  َءوـضولا  ُِغبْـسَیَف  أـضوتی  وأ  ُلِـسَتْغَی و 

(2) .ُْتَیبأ َدَجَس و  ُْتیَصَع و  َعاَطا و  هالیو  ای  ُسیلبإ : يدان  َدوُجُّسلا 

هچ تسا ، یهلا  ناربمایپ  شرافـس  نیرخآ  زامن  تسا ، زامن  دنوادخ  دزن  رد  اهراک  نیرتبوبحم  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد دنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  دور  یم  ییاج  هب  نآ  زا  سپ  دریگ  یم  ییوکین  يوضو  ای  دـنک  یم  لسغ  درم  هک  تسا  هدیدنـسپ  ابیز و 
یم دایرف  سیلبا  دورب  ینالوط  هدجس  یتقو  ادخ  هدنب  یتسارب  .تسا  دوجس  ای  عوکر  لاح  رد  دنیب  یم  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هک  یلاح 

.مدرکن هدجس  مدومن و  یهلا  نایصع  سیلبا )  ) نم هک  یلاح  رد  و  دومن ، نایصع  ارم  درک و  تعاطا  ار  دنوادخ  ياو  يا  دنز :

.تسا حیحص  تیاور  نیا  دنس  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

و ِهِسأر ، ِقَْرفم  یلإ  ِءامـسلا  ِنانعأ  ْنِم  ُّربلا  َُرثانَتَی  ِِهتالـص  یف  َماق  اذإ  ٍلاصِخ : ُتـالَث  یِّلَـصُملل  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  . 9
: يِداُنی ٌکَلَم  و  ِءامسلا ، ِنانعأ  یلإ  ِْهیَمدق  ِتحت  ْنِم  ُهَکئالملا  هب  ُّفَُحت 

(3) .َْتلَتَفنا ام  یجانت  ْنَم  ْمَْلعَت  ول  یِّلَصُملا  اهّیأ 

31 ص :

ح9. یفاکلا 3/266 ، . 1 - 1

ح2. یفاکلا 3/264 ، . 2 - 2
ح3. ، 57  / لامعألا باوث  . 3 - 3
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تیاهن ات  شرـس  قرف  زا  باوث  یکین و  دتـسیا  زاـمن  هب  هاـگره  دراد : یگژیو  هس  رازگزاـمن  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
و دنهد ، یم  شـشوپ  دنریگ و  یم  ارف  نامـسآ  تیاهن  ات  شیاپ  ریز  زا  ار  يو  یهلا  ناگتـشرف  و  دوش ، یم  رـشتنم  هدنکارپ و  نامـسآ 

زگره ینک  یم  زاین  زار و  ییوگ و  یم  نخـس  یـسک  هچ  اب  ینادـب  رگا  رازگزامن  يا  دروآ : یمرب  گـناب  يو  هب  باـطخ  يا  هتـشرف 
! يدرب یمن  نایاپ  هب  ار  تزامن 

.تسا ربتعم  زین  تیاور  نیا  دنس 

.میهد یم  همتاخ  هنیمز  نیا  رد  ار  ثیداحا  نآ  اب  مینک و  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یثیدح  تمسق  نیا  نایاپ  رد  و 

(1) .ُْهبِّذَُعی َْمل  ًهنَسَح  هل    ُ هّللا َِلبَق  ْنَم  ُْهبِّذَُعی و  َْمل  ًهدحاو  ًهالص  هنم    ُ هّللا َِلبَق  ْنَم  مالسلا :  هیلع  ُقداصلا  َلاق  . 10

هک یـسک  و  درک ، دـهاوخن  باذـع  ار  وا  دـنک ، لوبق  ار  شزامن  کی  طقف  دـنوادخ  هک  یـسک  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.درک دهاوخن  باذع  زین  ار  وا  دنک  لوبق  ار  بوخ  راک  کی  وا  زا  دنوادخ 

.تسا ربتعم  تیاور  نیا  هب  هر » » ینیلک خیش  دنس  هک  موش  رکذتم  دیاب 

32 ص :

هیقفلا 1/211. ح11 ؛ یفاکلا 3/266 ، . 1 - 1
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( زامن ندرمش  کچوک   ) هالص فافختسا 

یثحب هنیمز  نیا  رد  هک  دراد  نآ  ياج  اذـل  تسا  نیملـسم  زا  یـضعب  دزن  رد  جـیار  تافـص  زا  یکی  زامن  فافختـسا  هنافـسأتم  نوچ 
: دوش

زامن فافختـسا  زا  یهن  رد  تایاور  رد  تسا و  ناهانگ  زا  نآ  هب  تبـسن  یهجوت  یب  زاـمن و  نداد  رارق  کـچوک  ندرمـش و  کـبس 
: دوش یم  رکذ  هنومن  دنچ  هک  تسا ، هدش  دراو  یفلتخم  ثیداحا 

َّفَخَتـسا ْنَم  یّنم  سیل  هتوم : دـنع  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َّیبنلا  َّنإـف  کتالـصب  نواـهتت  ـال  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  . 1
(1)  .ِ هّللا َضوحلا ال و  َّیلع  دریال  ارکسم ، برش  ْنَم  ّینم  سیل  هتالصب ،

زا دندومرف : تلحر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتسردب  ریگن  یتسس  هب  ار  تزامن  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ار يا  هدننک  تسم  هک  یـسک  تسین  نم  زا  و  دنک ، ییانتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  درامـشب و  کبـس  ار  شزامن  هک  یـسک  نآ  تسین  نم 

.دنوش یمن  دراو  نم  رب  ضوح  رس  رب  یصاخشا  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دشونب ،

.تسا هحیحص  دنس  ثیح  زا  تیاور  نیا 

، اذه ْنِم  ُّدَشأ  ٍءیش  ّيأف  ًهدحاو ، ًهالص  هنم    ُ هّللا لبق  ام  هنـس و  نوسمخ  لجرلا  یلع  یتأیل  ّهنإ  هّللا  و  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  . 2
یّلصی ناک  ول  ْنَم  مکباحصأ  مکناریج و  ْنِم  نوفرعتل  مّکنإ  هّللا  و 

33 ص :

.ضئارفلا دادعأ  باوبأ  زا  باب 6  ح1 ، هعیشلا 4/23 ، لئاسو  . 1 - 1
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(1) .هب ُّفختسی  ام  هب  لبقی  فیکف  نسحلا ، ّالإ  لبقیال  هّللا  ّنإ  اهب ، هفاختسال  هنم  اهلبقام  مکضعِبل 

، دنک یمن  لوبق  ار  وا  زامن  کی  یتح  دنوادخ  درذـگ و  یم  لاس  هاجنپ  رفن  کی  رب  ادـخ  هب  مسق  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زامن امش  زا  یضعب  يارب  رگا  هک  دیسانش  یم  ار  یناسک  ناتناتـسود  ناگیاسمه و  زا  امـش  ادخ  هب  مسق  تسا ، رتدب  نیا  زا  يزیچ  هچ 
روما زج  هک  يدنوادخ  هاگنآ  .دننک  یم  رازگرب  هجوت  یب  دندرامـش و  یم  کبـس  ار  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  دیتفریذپ  یمن  دندناوخ  یم 

.دنا هدرمش  کچوک  ار  ارنآ  تسا و  هدش  فافختسا  نآ  هب  هک  دنک  لوبق  ار  يزامن  هنوگچ  دریذپ ، یمن  ار  بوخ 

.تسا حیحص  تیاور  دنس 

ول دـمحمابأ ، ای  تلاق : مث  اهئاکِبل ، ُتیکب  ْتکبف و  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأب  اهیّزعُأ  هدـیمح  ّمُأ  یلع  ُتلخد  لاق : ریـصب  یبأ  نع  . 3
ادحأ انکرت  امف  تلاق : هبارق ، هنیب  ینیب و  ْنَم  ّلک  اوعمجإ  لاق : ّمث  هینیع  حتف  ابجع ، تیأرل  توملا  دنع  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  َتیأر 

(2) .هالصلاب اِّفختسم  لانتال  انتعافش  ّنإ  لاق : ّمث  مهیلإ  رظنف  هانعمج ، ّالإ 

زین نم  درک و  هیرگ  وا  متفر ، ناشیا  يوناب  هدـیمح  ُّما  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نتفگ  تیزعت  يارب  هک  دـنک  یم  لـقن  ریـصب  یبأ 
هدهاشم ار  یبیجع  رما  هنیآ  ره  يدید ، یم  تمحر  ماگنه  رد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگا  ریصب ، یبا  يا  تفگ : سپس  متـسیرگ ،

ار ماوقا  مامت  اـم  هکنیا  زا  دـعب  دـینک ، رـضاح  ار  تسا  یتبارق  وا  نم و  نیب  سکره  دومرف : دوشگ و  ار  شنامـشچ  ماـما  يدومن ، یم 
.دسر یمن  دنرامشب  کبس  ار  دوخ  زامن  هک  یناسک  هب  ام  تعافش  دومرف : درک و  اهنآ  هب  ور  ماما  میدومن  عمج 

.تسا قثوم  تیاور  نیا  دنس 

اّمم تناک  نإف  اهب ، دعص  مث  اهَضَبَق  اهنم  غرف  اذإف  اهریغ ، لمع  هل  سیل  ٌکَلَم  اهب  لِّکو  ُهالصلا  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  . 4
کل لازیال  کل ، ٍّفُأ  لوقی : مث  ههجو ، اهب  برـضی  یّتح  اهب  لزنیف  يدـبع ، یلع  اهّدر  هل : لیق  لبقتال ، اّمم  تناک  نإ  و  ْتَِلُبق ، لبقت 

(3) .ینینعی لمع 

34 ص :

ح2. هعیشلا 4/24 ، لئاسو  . 1 - 1
ح11. هعیشلا 4/26 ، لئاسو  . 2 - 2

ح9. هعیشلا 4/26 ، لئاسو  . 3 - 3
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سپ .درادن  يرگید  راک  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نآ  رمأ  يدـصتم  زامن و  صتخم  يا  هتـشرف  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يا هنوگ  هب  زامن  رگا  سپ  درب ، یم  الاب  نامـسآ  فرط  هب  دـنک و  یم  تفایرد  ار  زامن  وا  درب ، یم  ناـیاپ  هب  ار  نآ  رازگزاـمن  هاـگره 

یهلا لوبق  دروم  هک  تسا  هتـشاد  اپرب  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  رگا  و  دتفا ، یم  لوبقم  یهلا  هاگرد  هب  دوش ، یم  هتفریذـپ  لوبق و  هک  تسا 
اب هتـشرف  سپ  نادرگرب ، نم  هدنب  هب  ار  نآ ] ریغ  ای  فافختـسا  تهج  هب   ] هدـش دودرم  زامن  نیا  دوش : یم  هتفگ  هتـشرف  هب  دریگن  رارق 

یلمع چـیه  وـت  يارب  وـت ، رب  فا  دـیوگ : یم  وا  هب  دـنز و  یم  وا  تروـص  هب  ار  يزاـمن  نینچ  ددرگ و  یمرب  نیمز  هب  يدودرم  زاـمن 
.دناسر يرای  نم  هب  هک  درادن  دوجو 

.تسا حیحص  زین  تیاور  نیا  دنس 

فنأ و ٍءیش  ِّلکل  و  هنید ، هجو  مکدحأ  َّننیشی  الف  هالصلا ، مکنید  هجو  و  ٌهجو ، ٍءیش  ِّلکل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  . 5
(1) .ریبکتلا هالصلا  فنأ 

سپ تسا ، زاـمن  امـش  نید  يور  تروـص و  و  تسا ، یتروـص  يور و  يزیچ  ره  يارب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
و دشاب ] یساسا  زکرم و  دارم  دیاش   ] ینیب یسفنت و  يارجم  کی  يزیچ  ره  رب  و  دیالاین ، ار  تروص  نیا  امش  زا  یـسک  دیـشاب  بقارم 

.تسا ریبکت  زامن  دروم  رد  ینعم  نیا 

.دوب دهاوخ  ربتعم  تیاور  دنس  دایز  نب  لهس  رابتعا  ضرف  رد 

.تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  .دوش  یم  ءافتکا  رادقم  نیمه  رکذ  هب  تسا ، ددعتم  دروم  نیا  رد  تایاور 

35 ص :

ح4. هعیشلا 4/24 ، لئاسو  . 1 - 1
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: زامن كرت 

ءزج ار  زامن  هک  یلاح  رد  دـنک ، كرت  ار  زامن  رگید  ترابع  هب  تسا ، زیاج  راک  نیا  دـشاب  دـقتعم  دـنک و  كرت  ار  زامن  یـسک  رگا 
دترم ماکحا  تسا و  رفاک  دش  دهاوخ  رجنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ای  ادخ  راکنا  هب  انعم  نیا  هک  دـشاب  هاگآ  دـنادن و  نید 

.دشاب یم  ارجا  لباق  وا  دروم  رد 

ره رد  سپ  تسا ، هدـش  هدـناوخ  رفاک  تایاور  رد  زاب  تسین ، نآ  كرت  زاوج  هب  دـقتعم  هک  یلاـح  رد  دـنک ، كرت  ار  زاـمن  رگا  اـما 
ماکحا لوا  تروص  رد  اما ، تسا  رفاک  دـشابن  هچ  دـشاب و  نآ  كرت  زاوج  هب  دـقتعم  هچ  دـنک  یم  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  تروص 

(1) .تسا يونعم  شرفک  ددرگ و  یمن  يراج  وا  دروم  رد  دترم  ماکحا  مود  تروص  رد  تسا ، ارجا  لباق  وا  دروم  رد  دترم 

36 ص :

یف هرکذ  امک  اعامجإ  رفاک  اّلحتسم  هالـصلا  كرات  ّنإ  ملعا  : » بابلا اذه  ثیداحأ  رکذ  دعب  راحبلا  یف  یـسلجملا  همالعلا  لاق  . 1 - 1
َّنهیف ریزعتلا  تاولص و  ثالث  كرت  دعب  لتقلا  َّقحتـسا  نإ  رفکی و  مل  اهبوجول  ادقتعم  اهکرت  ول  و  : » لاق مث  (، 126-7/124  ) یهتنملا
رّزعی مل  هالـصلا و  كرت  اذإ  هّرم و ال  لّوأ  یف  اندنع  لتقی  و ال  [: » همالعلا  ] لاق مث  هرفکل ،»» لب  ادح  لتقت ال  : » هیاور یف  دمحأ  لاق  و 
ضعب لاق  و  بات ، نإ  لتقی و  ّهنإف  هعبار  اهکرت  اذإف  رّزعف  هثلاث  اهکرت  مث  رّزعف  هیناث  اهکرت  مث  رّزعف  هّرم  اهکرت  اذإ  لتقلا  بجی  اـّمنإ  و 

لب انزلا ، لعف  هالـصلا و  كرت  نیب  ذئنیح  قرف  ذإ ال  دـیعب ، لالحتـسالا  یلع  رابخألا  کلت  لمح  .یهتنإ و  هرم » لّوأب  لتقی  روهمجلا :
نیقی یلع  قلطی  يذـلا  ناـمیإلل  لـباقم  وه  رفکلا و  ناـمیإلا و  باـتک  یف  تضم  یتـلا  رفکلا  یناـعم  دـحأ  یلع  لومحم  ّهنأ  رهاـظلا 

هساجنلا و ال لتقلا و ال  بوجو  هیلع  ّبترتیال  رفکلا  اذه  و  يوق ، عاد  نودب  رئابکلا  لعف  ضئارفلا و  كرت  نمؤملا  یلع  هعم  ردصیال 
، يرجح عبط  راونألاراحب 18/8  «.) ...و هرخـآلا  یف  هدـیدشلا  هبوقعلا  ایندـلا و  یف  ریزعتلا  ّدـحلا و  قحتـسا  لـب  راـنلا ، دولخ  قاقحتـسا 

(. توریب رد  يرگید  یفورح  عبط   33/21 توریب ، یفورح  عبط   79/215
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: تسا نینچ  زامن  هدننک  كرت  دروم  رد  ثیداحأ  ناسل  ٍلاح  ّيأ  یلع 

(1) .هالصلا كرت  ّالإ  نامیإلا  رفکلا و  نیب  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  . 1

.زامن كرت  رگم  درادن  دوجو  يا  هدنهد  لاقتنا  هطساو و  چیه  نامیا  رفک و  نیب  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تسا حیحص  تیاور  دنس 

الف اـهب  نواـهتی  وأ  ادّـمعتم  هضیرفلا  هالـصلا  كرت  اـّلإ  رفکی  ْنأ  نیب  ملـسملا و  نیب  اـم  هـلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  لاـق  . 2
(2) .اهیّلصی

تروص نیا  رد  هک  بجاو ، زامن  يدمع  كرت  رگم  تسین  دوش  رفاک  هکنیا  ناملسم و  نیب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
.دوش یم  يونعم )  ) رفاک زاب  درواین  ياجب  ار  نآ  دنک و  شزامن  رما  رد  یتسس  هکنیا  ای  .دوش  یم  رفاک 

.تسا حیحص  تیاور  دنس 

(3) .ٌرفاک ِهالصلا  َكرات  َّنإ  لاق : رئابکلا -  ثیدح  یف  مالسلا -  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  . 3

.تسا رفاک  دنک  كرت  ار  زامن  هک  یسک  دندومرف : هریبک -  ناهانگ  ندرمش  رد  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما 

.تسا حیحص  تیاور  دنس 

هالـصلا عدـتال  لاقف : ینـصوأ ، هّللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبنلا  یلإ  ٌلجر  ءاج  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  . 4
(4) .مالسإلا هّلم  هنم  َْتئَِرب  دقف  ادّمعتم  اهکرت  ْنَم  لاق : ادّمعتم ،

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دینک ، تیصو  ارم  تفگ  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يدرم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا هدش  ادج  يو  زا  مالسا  نید  دنک  كرت  ارنآ  ادمع  سکره  نکن ، كرت  دمع  يور  زا  ار  رامن  دندومرف : هلآ  و 

.تسا نسح  تیاور  دنس  دایز  نب  لهس  رابتعا  ضرف  رد 

: تسا هدش  نایب  نینچ  هدش ، هدیمان  رفاک  هالصلا  كرات  هکنیا  تلع  تایاور  رد 

ینازلا َّنأل  لاقف : کلذ ؟ یف  هّجحلا  ام  ارفاک و  هّیمسن  هالصلا  كرات  ارفاک و  هّیمسن  ینازلا ال  لاب  ام  مالسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ  َِلئُس  . 5
هالصلا كرات  هبلغت و  اّهنأل  هوهشلا ، ناکمل  کلذ  لعفی  اّمنإ  ههبشأ  ام  و 
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كرت ْنَم  ّلک  و  اهیلإ ، ادـصاق  اهاّیإ ، هنایتإل  ّذلتـسم  وه  ّالإ و  هأرملا  یتأی  ینازلا  دـجتال  ّکنأل  کلذ  و  اـهب ، افافختـسإ  اـّلإ  اـهکرتیال 
(1) .رفکلا عقو  فافختسالا  عقو  اذإ  فافختسالا و  عقو  هذّللا  تیفن  اذإف  هذّللا ، اهکرتل  هدصق  نوکی  سیلف  اهکرتل  ادصاق  هالصلا 

هب دندومرف : ماما  دنا ؟ هدیمان  رفاک  ار  زامن  هدننک  كرت  یلو  دنا ، هدناوخن  رفاک  ار  راکانز  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
توهش دشک و  یم  نآ  فرط  هب  ار  وا  توهـش  هکنیا  رطاخ  هب  دهد  یم  ماجنا  ار  هانگ  تسا ، نآ  هب  هیبش  هچنآ  راکانز و  هکنیا  رطاخ 

یمن كرت  ارنآ  دـنک ، یم  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  نآ  رئاظن  انز و  بکترم  وا  دـنک و  یم  هبلغ  راـکهانگ  رب 
رد درب ، یم  تذل  دوخ  لعف  زا  هکنیا  رگم  تسین ، يراکانز  چیه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  نآ ، هب  فافختسا  تهج  هب  رگم  دنک ،
هب فافختـسا  راچانب  دش ، فرطرب  تذل  هک  یماگنه  درب ، یمن  یتذل  چیه  نآ  كرت  زا  دنک ، یم  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  هک  یلاح 

.دمآ دهاوخ  زین  رفک  دمآ  فافختسا  هک  یماگنه  دنیشن و  یم  نآ  ياج 

.تسا حیحص  هکلب  ربتعم  تیاور  نیا  دنس 

ادمعتم ار  شیوخ  يادخ  تدابع  هک  یـسک  عقاو  رد  تسا و  هدش  هدیمان  رفاک  زامن  هدـننک  كرت  قوف ، ثیدـح  رد  روکذـم  لیلد  هب 
.تسه زین  یمان  نینچ  راوازس  دنک  كرت 
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زامن راکذا  لاعفا و  مود : لصف 

هراشا

ثحب دروم  هناگادج  ار  اهنآ  زا  کیره  میوش و  زامن  يازجا  رب  دراو  هک  تسا  مزال  زامن ، دروم  رد  یلامجا  یلک و  ثحب  نیا  زا  دعب 
 - ماظع ياهقف  هک  نانچ  نآ  تسین ، زامن  یهقف  لئاسم  زا  نخـس  تسین ، ناهنپ  شوهزیت  هدنناوخ  رب  هک  هنوگ  نامه  هتبلا  میهد ، رارق 

هزاـجا تصرف  شناد و  هک  رادـقم  نآ  هکلب  دـنا ، هدوـمرف  موـقرم  دوـخ  یهقف  بتک  یط  رد  مهلاـثمأ -  هّللارثـک  مهتملک و  هّللا  یلعأ 
: میامن یمن  زامن  ءازجا  یناعم  زا  یضعب  دروم  رد  يرصتخم  ثحب  دهد ،
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: هماقا ناذا و 

، ءاهقف لوق  ربانب  داتـسیا ، دوخ  يادـخ  لباقم  رد  و  ینطاب ، يرهاظ و  ثابخا  ثادـحا و  عیمج  زا  دـش  رهطم  رازگزامن ، هکنیا  زا  دـعب 
یمن نآ  ضرعتم  تسا و  روطسم  دوخ  ياج  رد  هماقا  ناذا و  ندروآ  اجب  تیفیک  تسا ، هماقا  ناذا و  ندروآ  اجب  رد  دکؤم  بابحتسا 

.موش

حرط شیاجنگ  رتفد  نیا  هک  تسا  فالتخا  هصاخ  هماع و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  ناذا  میلعت  یگنوگچ  تیفیک و  رد 
.درادن تافالتخا  رگید  دننامه  ارنآ 

نینمؤملاریما تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  وا و  ییاتکی  هب  تداهـش  دنوادخ و  تشادگرزب  لماش  هماقا ، ناذا و 
یگدامآ هلیسو ، نیدب  هک  تسا ، رازگزامن  يارب  یلبق  یگدامآ  ینیچ و  هنیمز  کی  اتیاهن  و  تسا ، ...و  ابابحتـسا )  ) مالـسلا هیلع  یلع 

.دنک داجیا  نارگید  ای  دوخ  رد  ار  نداتسیا  زامن  هب 

: منک یم  لقن  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هک  دوش ، یم  رکذ  یصوصخم  ياهباوث  نینذؤم  يارب  هدراو  تایاور  رد 

ُّدح و  دـحاو ، فص  هفلخ  یَّلـص  ٍناذأ  ریغب  ٍهماقإب  یّلـص  ْنَم  و  هکئالملا ، ْنِم  نافـص  هفلخ  یَّلـص  ٍهماـقإ  ٍناذأـب و  یَّلـص  ْنَم  َّنَا  َيوُر :
(1) .برغملا قرشملا و  نیبام  فصلا 
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رگا دنتسیا و  یم  زامن  هب  هکئالم  زا  فص  ود  وا  رـس  تشپ  دراد ، ياپ  هب  ار  دوخ  زامن  هماقا ، ناذا و  اب  هک  یـسک  تسا ، هدش  تیاور 
.تسا برغم  قرشم و  نیبام  فوفص  نیا  دح  دنتسیا و  یم  زامن  هب  فص  کی  وا  رس  تشپ  طقف  دیوگ  هماقا  طقف 

.تسا تعامج  ییاهنت  هب  نمؤم   (1)« هعامج هدحو ، نمؤملا  : » هک دشاب  تیاور  نیا  يانعم  رما  نیمه  دیاش  و 

: هنیمز نیمه  رد  يرگید  تیاور 

(2) .هنجلا هل  تبجو  هنس  نیملسملا  راصمأ  ْنِم  رصم  یف  نَّذَا  ْنَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیوگ ، ناذا  لاس  کی  یمالسا  ياهروشک  زا  یکی  رد  هک  یسک 

یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نذؤم  لالب  هک  مهد  یم  عوجر  یلصفم  تیاور  هب  ار  نابلاط  تسا ، ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
(3) .تسا هدومن  طبض  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » رد ار  نآ  هرس  سدق  قودص  خیش  موحرم  دنک و 

، تسا دیحوتلا »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  تیاور  اهنآ  زا  یکی  هدـش ، رکذ  یتایاور  زین  هماقا  ناذا و  يانعم  ریـسفت  رد  اما  و 
: دیامرف یم 

: لاق یناجرجلا  ئرقملا  رفعج  نب  دمحم  ٍورمع  وبأ  انثدح  لاق : ئرقملا ، مکاحلا  يزورملا  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  انثدـح 
نب دیزی  نب  شایع  دیزوبأ  انثدح  لاق : یفیرطلا ، مصاع  نب  دمحم  انثدـح  لاق : دادـغبب ، یلـصوملا  نسحلا  نب  دـمحم  رکبوبأ  انثدـح 
نب رفعج  هیبأ  نع  رفعج ، نب  یـسوم  ینثدـح  لاق : نسحلا ، نب  دـیزی  یبأ  ینربخأ  لاق : یلع ، نب  دـیز  یلوم  لاحکلا  یلع  نب  نسحلا 
یف اسولج  اّنک  لاق : مالسلا ،  مهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  هیبأ  نع  نیسحلا ، نب  یلع  هیبأ  نع  یلع  نب  دمحم  هیبأ  نع  دمحم ،
اّملف هئاکبب ، انیکب  مالسلا و  هیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  یکبف  ربکا ،» هّللا  ربکأ  هّللا  : » لاقف هرانملا  نّذؤملا  دعص  اذإ  دجـسملا 

متیکبل ًالیلق و  متکحضل  لوقی  ام  نوملعت  ول  لاقف : ملعأ ، هّیصو  هلوسر و  هّللا و  انلق : نّذؤملا !؟ لوقی  ام  نوردتأ  لاق : نّذؤملا  غرف 
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: هریثک ٍناعم  ربکأ » هّللا  : » هلوقلف اریثک ،

هئاـطع و هدوج و  همرک و  هملح و  هتردـق و  هتّوق و  هملع و  هتّیدـبأ و  هتّیلزأ و  همَدـِق و  یلع  عقی  ربـکأ » هّللا  : » نذؤـملا لوـق  ّنأ  اـهنم :
و قلخلل ، ٍءیـش  ّلک  ناک  هنم  و  قلخلا ، ناک  هتّیـشمب  و  رمألا ، قلخلا و  هل  يذـّلا  هّللا  لوقی : ّهنإف  ربکأ » هّللا   » نّذؤملا لاق  اذإف  هئاـیربک ،

نطابلا و  كردیال ، ٍءیـش  ّلک  قوف  رهاظلا  و  لازیال ، ٍءیـش  ّلک  دـعب  رخآلا  و  لزی ، مل  ٍءیـش  ّلک  لبق  لّوألا  وه  و  قلخلا ، عجری  هیلإ 
.ٍناف هنود  ٍءیش  ّلک  یقابلا و  وهف  ّدحیال ، ٍءیش  ّلک  نود 

.نوکی نأ  لبق  نوکی  ام  ناک و  ام  َِملَع  ریبخلا  میلعلا  يأ  ربکأ » هّللا   » یناّثلا ینعملا  و 

ٌهمئاق ُُهتردق  هتاذل ، ُّيوقلا  هقلخ ، یلع  ردـتقملا  هتردـقل ، ُّيوقلا  ُءاشی ، ام  یلع  ُرِدـْقَی  ٍءیـش ، ّلک  یلع  رداقلا  يأ  ربکأ » هّللا   » ثلاّثلا و 
.نوکیف نک  هل : لوقی  اّمنإف  ارمأ  یضق  اذإ  اهّلک ، ءایشألا  یلع 

امرک و هبوقعلاب  ُلَْجعَیال  یصُعیال ، ّهنأک  رتسی  يریال و  ّهنأک  حفصی  ملعیال و  ّهنأک  ملحی  همرک  هملح و  ینعم  یلع  ربکأ » هّللا   » عباّرلا و 
.املِح اْحفَص و 

: لوقی ّهنأک  هتیفیک  یفن  هیف  ربکأ » هّللا   » رخـآلا هجولا  و  لاـعِفلا ، میرک  ءاـطعلا  لـیزج  داوجلا  يأ  ربکأ » هّللا   » ینعم یف  رخـآلا  هجولا  و 
هتمظع و ردق  یلع  مهردق ال  یلع  نوفـصاولا  هفـصی  اّمنإ  اهب و  فوصوم  وه  یّتلا  هتفـص  ردـق  نوفـصاولا  كردـُی  نأ  نم  ّلجأ  هّللا 

.اریبک اّولع  هّتفص  نوفصاولا  َكِرُْدی  نأ  نع  هّللا  یلاعت  هلالج ،

.هقلخ لامعأ  یلإ  هب  هجاحال  هدابع  نع  ُّینغلا  وه  ّلجأ و  یلعأ و  هّللا  لوقی : ّهنأک  ربکأ » هّللا   » رخآلا هجولا  و 

ّلجوّزع هّللا  ّالإ  دوبعمال  ّهنأ  ملعا  لوقی : ّهنأک  بلقلا ، نم  ٍهفرعمب  ّالإ  زوجت  هداهّشلا ال  ّنأب  مالعإف  هّللا » ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  : » هلوق اّمأ  و 
هیلإ ّالإ  هّللا  نم  أجلم  ّهنأ ال  دهـشأ  و  هّللا ، ّالإ  هلإ  هنأب ال  ملعلا  نم  یبلق  یف  امب  یناسلب  رقأ  ّلجوّزع و  هّللا  يوس  لطاب  دوبعم  ّلـک  ّنأ  و 

.هّللاب ّالإ  هنتف  يذ  ّلک  ِهنتف  ّرش و  يذ  ّلک  ّرش  نم  یجنَم  و ال 

هلإ نأ ال  دهشأ  ّینأب    َ هّللا ُدهُشا  و  هّللا ، ّالإ  یل  لیلد  و ال  هّللا ، ّالإ  يداه  نأ ال  دهشأ  هانعم  هّللا » ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ   » هیناّثلا هّرملا  یف  و 
نم ّنهیف  ام  نیضرألا و  ناّکس  تاوامّسلا و  ناّکُس  دهُشا  و  هّللا ، ّالإ 
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ّالإ قلاخ  نأ ال  دهشأ  ّینأب  ٍسبای  ٍبطر و  ّلک  شوحولا و  ّباوّدلا و  راجـشألا و  لابجلا و  نم  ّنهیف  ام  و  نیعمجأ ، ساّنلا  هکئالملا و 
یفاش یفاک و ال  حصان و ال  عفاد و ال  عنام و ال  یطْعُم و ال  طساب و ال  ضباق و ال  عفان و ال  ّراض و ال  دوبعم و ال  قزار و ال  و ال  هّللا ،

.نیملاعلا ّبر  هّللا  كرابت  هّلک ، ریخلا  هدیب  رمألا و  قلخلا و  هل  هّللا ، ّالإ  رِّخؤم  مِّدقم و ال  و ال 

هّیفص و هّیبن و  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  ّنأ  و  وه ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  ّینأ  هّللا  دهُشا  لوقی : هّللا » لوسر  ادمحم  ّنأ  دهـشأ  : » هلوق اّمأ  و 
تاوامّسلا یف  ْنَم  دهُشا  و  نوکرشملا ، هرک  ول  هِّلک و  نیّدلا  یلع  هرهظیل  ّقحلا  نید  يدهلاب و  نیعمجأ  ساّنلا  هّفاک  یلإ  هلـسرأ  هّیجن 

.نیرخآلا نیلّوألا و  دّیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ّنأ  دهشأ  ّینأ  نیعمجأ  ساّنلا  هکئالملا و  نیلسرملا و  نیّیبّنلا و  نم  ضرألا  و 

هیلإ هرقتفم  راّهقلا  دـحاولا  هّللا  یلإ  ّالإ  ٍدـحأ  یلإ  ٍدـحأل  هجاح  نأ ال  دهـشأ  لوقی : هّللا » لوسر  ادـمحم  ّنأ  دهـشأ   » هیناثلا هّرملا  یف  و 
اجارـس هنذإب و  هّللا  یلإ  ایعاد  اریذن و  اریـشب و  ساّنلا  یلإ  ادمحم  لسرأ  ّهنأ  و  نیعمجأ ، قئالخلا  هدابع و  نع  ُینغلا  ّهنأ  (1) و  هناحبس

.ادبأ اهنع  کفنی  ادّلخم ال  ادلاخ  مّنهج  ران  ّلجوّزع  هّللا  هلخدأ  هب  نمؤی  مل  هدحج و  هرکنأ و  نمف  ارینم ،

یّتلا مکراـن  ءاـفطإ  مّکبر و  نم  هرفغم  یلإ  اوعراـس  و  مّکبر ، هوعد  مکلاـمعأ و  ریخ  یلإ  اوّمله  يأ  هالّـصلا » یلع  ّیح  : » هلوق اـّمأ  و 
لّدـبی و  مکبونذ ، مکل  رفغی  و  مکتائّیـس ، مکنع  هّللا  َرِّفَُکِیل  مکبونذـب  اـهوُُمْتنَهَر  یّتلا  مکباـقر  ِكاـِکف  و  مکروهظ ، یلع  اهومتدـقوأ 

.هیدی نیب  یلإ  مّدقّتلا  هتمدخ و  یف  لوخّدلاب  نیملسملا  رشاعم  انل  نذأ  دق  و  میظعلا ، لضفلاوذ  میرک  کلم  ّهنإف  تانسح ، مکتائّیس 

اوعَّفَـشَت همالکب و  هیلإ  اولّـسوت  مّکبر و  یلع  مکتاجاح  ضرع  مّکبر و  هاجانم  یل  اوموق ا¨ يأ  هالّـصلا » یلع  ّیح   » هّیناّثلا هّرملا  یف  و 
.کلذ یف  انل  نذأ  دقف  مکجئاوح  هیلإ  اوعفرا  و  عوشخلا ، عوضخلا و  دوجّسلا و  عوکّرلا و  تونقلا و  رکّذلا و  اورثکأ  هب و 

و اهعم ، كاله  ٍهاجن ال  هعم و  َءانفال  ٍءاقب  یلإ  اولبقأ  لوقی : ّهنإف  حالفلا » یلع  ّیح  : » هلوق امأ  و 
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، هعم هشحو  ٍسنُا ال  یلإ  و  هعم ، نزُح  ٍرورس ال  یلإ  و  هنع ، لاوزال  ٍکُلم  یلإ  و  هل ، دافن  ٍمیعن ال  یلإ  و  اهعم ، توم  ٍهایح ال  یلأ  اولاعت 
یلإ و  اهعم ، مقسال  هّحص  یلإ  و  هعم ، هفافال  ًینِغ  یلإ  و  اهل ، عاطقنا  ٍهجهب ال  یلإ  و  اهعم ، قیضال  هعـس  یلإ  هعم و  هملظ  رون ال  یلإ  و 

.یلوُالا هرخآلا و  هاجن  یبقعلا و  اینّدلا و  رورس  یلإ  اولّجع  و  همارک ، نم  اهل  ای  همارک  یلإ  و  اهعم ، فعضال  هّوق  یلإ  و  هعم ، َّلذال  ّزع 

همعّنلا و ِّینَـس  هّنملا و  میظع  همارکلا و  لیزج  یلإ  و  هیلإ ، مکتوعد  ام  یلإ  اوقباس  لوقی : ّهنإـف  حـالفلا » یلع  ّیح   » هیناـّثلا هّرملا  یف  و 
.ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راوج  یف  دبألا  میعن  میظعلا و  زوفلا 

هالو عاطأ  هعاطأ و  هباجأ و  ٍدبعل  ِهمارکلا  نم  هدنع  ام  هقلخ  نم  ٌدحأ  ملعی  نأ  ْنِم  ُّلَجأ  یلعأ و  هّللا  لوقی : هنإف  ربکأ » هّللا  : » هلوق اّمأ  و 
همکح یف  هقفاو  هیلإ و  َقاتـشا  هاجر و  هفاخ و  هب و  َِقثَو  هیلإ و  َّنأمطا  هب و  سنأ  هّبحأ و  هرکذب و  هب و  لغتـشا  هدبع و  هفرع و  هرمأ و 

.هب َیِضَر  هئاضق و  و 

غلبم و  هئادـعأل ، هتبوقع  هئایلوأل و  هتمارک  غلبم  دـحأ  ملعی  نأ  نم  لجأ  یلعأ و  ربکأ و  هّللا  لوقی : ّهنإف  ربکأ » هّللا   » هیناـثلا هّرملا  یف  و 
.هدحج هرکنأ و  ْنَِمل  هناوه  هلاکن و  هباذع و  غلبم  و  هلوسر ، باجأ  هباجأ و  نمل  هتمعن  هنارفغ و  هوفع و 

مهنم دـحأل  نوکی  نأ  نم  ّلجأ  وه  هوعّدـلا و  نایبلا و  هلاسّرلا و  لسّرلاب و  مهیلع  هغلابلا  هّجحلا  هّلل  هانعم : هّللا » ّالإ  هلإ  ال  : » هلوق اـّمأ  و 
.نیبساحلا عرسأ  وه  و  نیملاعلا ، نع  ّینغ  هّللا  ّنإف  هرکنأ  نم  همارکلا و  رّونلا و  هلف  هباجأ  نمف  ٌهّجح ، هیلع 

هّللا یلإ  لوـصولا  و  ینُملا ، كرد  جـئاوحلا و  ءاـضق  هاـجانملا و  هراـیّزلا و  تـقو  ناـح  يأ  هماـقإلا  یف  هالّـصلا » تماـق  دـق   » ینعم و 
.هناوضر هوفع و  هنارفغ و  هتمارک و  یلإ  و  ّلجوّزع ،

(1) .هیقّتلل لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » رکذ ثیدحلا  اذهل  يواّرلا  كرت  اّمنإ  قودصلا : خیشلا  لاق 

نذؤم هک  میدوب  هتسشن  دجسم  رد  دننک : یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشدج  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
هک نذؤم  يادص  ربکا ، هّللا  ربکا  هّللا  تفگ : درک و  ناذا  هب  عورش  تفر و  هرانم  رب 
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نینمؤملاریما درک ، مامت  ار  ناذا  نذؤم ، هک  یماگنه  میتسیرگ ، وا  هیرگ  اب  زین  ام  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردپ  دش  دنلب 
رگا دومرف : ماما  هاگنآ  دنرتاناد ، يو  نیشناج  لوسر و  ادخ و  میداد ، خساپ  دیوگ ؟ یم  هچ  نذؤم  دیناد  یم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

: دراد دوجو  یناوارف  یناعم  ربکا  هّللا  يارب  دیتسیرگ ، یم  رایسب  دیدیدنخ و  یم  مک  هنیآ  ره  دیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  دیتسناد  یم 

شتّوق و شملع و  شتیدـبا و  شتیلزا و  ادـخ و  مَدـِق  رب  دوش  یم  عـقاو  ربـکا ، هّللا  دـیوگ  یم  هک  نذؤـم  نخـس  تسا  یناـعم  نیا  زا 
یم نینچ  وا  هک  یتسردب  ربکا ، هّللا  دـیوگ  یم  نذؤم  هک  یماگنه  و  شتمظع ، شئاطع و  شَدوُج و  شمَرَک و  شملح و  شتردـق و 
رارق شیاهدـیرفآ  يارب  زیچ  همه  دـیرفآ و  شتیـشم  اب  تسا و  وا  تسد  رد  رما  قلخ و  ملاع  هک  يراگدرورپ  نآ  تسا  ادـخ  دـیوگ :
یمن نیب  زا  زیچ ، ره  زا  دعب  تسا  يرخآ  .تسا و  يدـبا  و  زیچ ، ره  زا  لبق  تسا  لوا  وا  دـندرگ ، یم  زاب  وا  يوسب  اه  هدـیرفآ  داد و 
یقاب وا  سپ  دراد ، یمنرب  دـح  هک  تسا  ءایـشا  نطاب  و  دـیآ ، یمن  رد  ام  دودـحم  كاردا  هب  یلو  تسا  رترهاظ  ءایـشا  همه  زا  دور و 

.تسا یندش  دوبان  زیچ  همه  وا  زا  ریغ  تسا و 

.دوش عقاو  هکنیا  زا  لبق  دوب ، دهاوخ  هچنآ  دوب و  هچنآ  دناد  یم  تسا ، هاگآ  اناد و  ادخ  هک  تسا  نیا  ربکا  هّللا  مود  يانعم  و 

، تسا يوق  شتردق  رد  دریگ و  یم  قلعت  دهاوخب  هک  هچره  هب  وا  تردق  يرما ، ره  رب  تسا  رداق  ادـخ  ینعی  ربکا  هّللا  موس  يانعم  و 
.دیآ یم  دوجو  هب  شاب »  » دیوگب هک  نیمه  دنک ، مکح  ار  يرما  هک  یماگنه  و  نینچمه ، زین  شقلخ  رب  و 

دـنیب و یمن  ایوگ  دـشوپ  یم  مشچ  دـناد و  یمن  ایوگ  دـنک  یم  ربص  ادـخ  دراد ، وا  مَرَک  ملح و  هب  هراشا  مراـهچ  ربکا  هّللا  ياـنعم  و 
.دنک یمن  هلجع  باذع  رد  شیشوپ  مشچ  ملح و  مرک و  رطاخ  هب  و  دوش ، یمن  نایصع  ایوگ  دنک  یم  ناهنپ 

.دراد وا  ندوب  میرک  دوج و  ششخب و  هب  هراشا  دراد ، دوجو  ربکا  هّللا  يارب  هک  يرگید  يانعم  و 

زا تسا  رترب  دـنوادخ  دـیوگ : یم  نذؤم  ایوگ  .تسا  ادـخ  زا  تیفیک  یفن  هب  هراشا  دراد ، دوجو  ربکا  هّللا  يارب  هک  يرگید  يانعم  و 
هزادنا هب  ناگدننک  فصو  دننک ، یم  فصو  ار  وا  هکلب  دننک ، كرد  شتفص  هزادنا  ردق و  هب  ار  وا  اه  هدننک  فصو  هکنیا ،
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.دننک كرد  ار  وا  تفص  ناگدننک  فصو  هک  تسا  هزنم  دنوادخ  وا ، لالج  تمظع و  هزادنا  هب  هن  ناشدوخ ، كاردا  مهف و 

زا زاـین  یب  وا  تسا و  رتـالاب  رترب و  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هک  تسا  نینچ  اـیوگ  دراد ، دوجو  ربکا  هّللا  ياـنعم  رد  هک  يرگید  هجو  و 
.درادن شناگدنب  لامعا  هب  يزاین  چیه  تسا و  شناگدنب 

یبلق تفرعم  اب  هکنیا  رگم  تسین  زیاج  تداهش  هکنیا  هب  تسا  مالعا  هّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  دیوگ : یم  هک  نذؤم  نخس  يانعم  اما  و 
یم رارقا  تسا و  لطاب  وا  زا  ریغ  يدوبعم  ره  درادن و  دوجو  هّللا  زج  يدوبعم  چیه  نادب ، دیوگ : یم  نینچ  نذؤم  ایوگ  دـشاب ، هارمه 
چیه هک  مهد  یم  یهاوـگ  و  درادـن ، دوـجو  هّللا  زج  ییادـخ  چـیه  هـکنیا  هـب  شناد  زا  مراد  بـلق  رد  هـک  هـچ  نادـب  مناـبز  اـب  مـنک 

هب رگم  تفای  ییاهر  ناوت  یمن  يرگ  هنتف  چیه  هنتف  زا  يرش و  بحاص  چیه  رش  زا  و  درادن ، دوجو  وا  يوس  هب  زج  ادخ  زا  یهاگهانپ 
.ادخ هلیسو 

ییامنهار هدننک و  تیادـه  چـیه  مهد ، یم  یهاوگ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  دـیوگ : یم  نذؤم  هک  مود  راب  و 
اهنیمز و اهنامسآ و  نانکاس  مامت  دنوادخ و  یگناگی  هب  مداد  تداهـش  نم  هکنیا  هب  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  درادن و  دوجو  ادخ  زج 
هب مریگ  یم  دـهاش  زین  ار  یکـشخ  رت و  ره  شوحو و  نایاپراهچ ، ناـتخرد و  اـههوک و  مدرم و  ناگتـشرف و  زا  تسا  اـهنآ  رد  هچنآ 

هدنناسر نایز  يدوبعم و  يا و  هدنهد  يزور  چیه  و  درادن ، دوجو  هّللا  زج  يراگدیرفآ  چـیه  هک  مداد  یهاوگ  تداهـش و  نم  هکنیا 
يا و هدننک  تیافک  یحـصان و  یعفاد و  یعنام و  يا و  هدننک  ءاطعا  يا و  هدـنهد  طسب  يا و  هدـننک  ضبق  يا و  هدـنناسر  عفن  يا و 

هزنم تسا ، وا  تسد  رد  ریخ  مامت  رما و  قلخ و  ملاع  ود  تسا  وا  يارب  .هّللا و  رگم  درادن  دوجو  يرِّخؤم  یمِّدـقم و  يا و  هدـنهدافش 
.نایناهج راگدرورپ  تسا  رترب  و 

مهد یم  تداهش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادخ  هک : تسا  نینچ  شیانعم  هّللا  لوسر  ادّمحم  نأ  دهـشأ  دیوگ : یم  هک  نذؤم  نخـس  اما  و 
وا هدش  هدیزگرب  هدش و  باختنا  لوسر و  ربمایپ و  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  درادن و  دوجو  هّللا  زج  ییادخ  چیه  هک 
زا نیکرـشم  تسا  نکمم  هک  دنچره  دوش ، زوریپ  نایدا  هیقب  رب  وا  قح  نید  ات  تسا  هداتـسرف  تیاده  اب  مدرم  همه  يارب  ار  وا  تسا ،

ار نامدرم  ناگتشرف و  نالوسر و  ناربمایپ و  مامت  نینچمه  دنتـسه و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  همه  و  دیاین ، ناشـشوخ  رما  نیا 
هاوگ
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.تسا نیرخآ  نیلوا و  ياقآ  گرزب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  مهد  یم  تداهش  نم  هک  مریگ  یم 

هب سک  چـیه  هک  مهد  یم  یهاوگ  هک : تسا  نینچ  شیاـنعم  هّللا  لوـسر  ادّـمحم  نأ  دهـشأ  دـیوگ : یم  نذؤـم  هک  مود  راـب  يارب  و 
وا هک  یتسردب  تسا و  زاین  یب  شتاقولخم  ناگدنب و  همه  زا  وا  دنتـسه و  دـنمزاین  وا  هب  همه  هک  ادـخ  رگم  تسین ، دـنمزاین  يرگید 

سپ تسا ، هداتـسرف  نازورف  یلعـشم  ادخ و  يوسب  يا  هدننک  توعد  هدنهد و  میب  هدـنهد و  تراشب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
زا زگره  تسا و  نادواج  نآ  رد  دنک و  یم  لخاد  منهج  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  درواین ، نامیا  وا  هب  دـنک و  راکنا  ار  وا  هک  سکره 

.دوش یمن  ادج  نآ 

دیریگ تعرـس  ناتراگدرورپ و  توعد  ناتلامعا و  نیرتهب  يوسب  دیباتـشب  ینعی  ِهالـصلا  یلع  َّیح  دیوگ : یم  هک  نذؤم  نخـس  اما  و 
دنبرد ناهانگ  هلیسو  هب  هک  ناتیاهندرگ  يدازآ  دیا و  هتخورفارب  ناتتشپ  رب  هک  شتآ  ندرک  شوماخ  ناتراگدرورپ و  ترفغم  يوسب 

دنوادـخ هک  یتسردـب  دـنک  یکین  هب  لیدـبت  ار  امـش  ياهیدـب  دـشخبب و  ار  ناتناهانگ  دـیادزب و  ار  امـش  ياهیدـب  دـنوادخ  ات  هدـش ،
لخاد شتمدـخ  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  نیملـسم  اـم  هب  دـنوادخ  قیقحت  هب  و  گرزب ، شـشخب  ياراد  هدنـشخب و  تسا  ياورناـمرف 

.میتسیاب شرطاخ  هب  میوش و 

رب ناـتتاجاح  ندرک  ناـیب  ناـتراگدرورپ و  تاـجانم  يوـسب  دـیزیخاپب  دـیوگ : یم  نذؤـم  اـیوگ  ِهالـصلا ، یلع  َّیح  مود  راـب  يارب  و 
عوضخ و تونق و  رکذ و  و  دـیهد ، رارق  عیفـش  ار  وا  مالک  و  وا ، مـالک  هلیـسو  هب  راـگدرورپ  هب  دـینک  ادـیپ  لـسوت  ناـتراگدرورپ و 

.تسا هداد  هزاجا  ام  هب  رما  نیا  رد  وا  هک  یتسردب  دیراذگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  ناتیاهزاین  دیهد و  شیازفا  ار  ناتعوشخ 

هک یتاجن  تسین و  نآ  اب  يدوبان  هک  ییاقب  يوسب  دیباتـشب  دـیوگ : یم  نینچ  ایوگ  حالفلا  یلع  َّیح  دـیوگ  یم  هک  نذؤم  مالک  اـما 
یلاوز هک  ییاورنامرف  درادن و  ینایاپ  هک  یتمعن  يوسب  درادن و  لابندب  ار  یگرم  هک  یتایح  يوسب  دـییایب  درادـن و  مأوت  ار  تکاله 

هک يداش  درادن و  یقیـض  هک  یتعـسو  درادن و  یتملظ  هک  يرون  درادن و  یتشحو  هک  یـسنا  درادـن و  ینزح  هک  يرورُـس  درادـن و 
، درادن فعـض  هک  یتوق  و  درادن ، تلذ  هک  یتزع  و  درادن ، يرامیب  هک  یتحـص  درادن و  یگدنامرد  هک  يزاین  یب  درادن و  یعاطقنا 

.ود نآ  تاجن  ترخآ و  ایند و  يداش  يوسب  دیباتشب  رگید و  یتمارک  یپ  رد  یتمارک  و 
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يوسب دـیدش و  هدـناوخارف  نادـب  هک  هچنآ  يوسب  دیباتـشب  هک : دراد  یم  مالعا  حالفلا  یلع  َّیح  دـیوگ : یم  نذؤم  هک  رگید  راـب  و 
یفطـصم دـمحم  ادـخ  لوسر  یگیاسمه  رد  يدـبا  تمعن  گرزب ، يراگتـسر  ناـیاپ و  یب  تمعن  ناوارف و  ّتنم  دـح و  یب  تمارک 

«. ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف   » هلآ هیلع و  هللا  یلص 

تمارک و زا  تسا  وا  دزن  رد  هک  هچنآ  دـنادب ، وا  هدـنب  هکنیا  زا  تسا  رتـالاب  رترب و  ادـخ  ینعی  ربکا  هّللا  دـیوگ : یم  هک  نذؤم  اـما  و 
دـسانش یم  ار  وا  دیامن و  یم  يوریپ  ار  وا  رما  نایلاو  دنک و  یم  تعاطا  ار  وا  دهن و  یم  ندرگ  شنامرف  هب  هک  يا  هدـنب  يارب  شزرا 
دامتعا ناـنیمطا و  وا  هب  تسا و  هتفرگ  سنا  وا  اـب  دراد و  یم  تسود  ار  وا  و  وا ، داـی  هب  تسا و  لوغـشم  وا  هب  دـنک و  یم  تداـبع  و 

.تسا یضار  قفاوم و  یهلا  ياضق  نامرف و  رد  دراد و  قایتشا  وا  يوسب  تسا و  راودیما  وا  هب  دراد و  تشحو  وا  زا  و  تسا ، هدومن 

يارب وا  هک  دنادب  یسک  هکنیا  زا  تسا  رتالاو  رترب و  رتگرزب و  ادخ  دیوگ : یم  نینچ  ایوگ  ربکا  هّللا  دیوگ : یم  نذؤم  هک  مود  راب  و 
يارب وا  تمعن  شـشخب و  وفع و  نازیم  تسا و  هتفرگرظن  رد  یباذع  هچ  شنانمـشد  يارب  تسا و  لئاق  شزرا  هزادنا  هچ  شناتـسود 
یناسک يراوخ ، جنر و  باذع و  نازیم  نینچمه  و  تسا ، هزادـنا  هچ  دـننک  یم  تباجا  ار  شلوسر  توعد  ار و  شتوعد  هک  یناسک 

.دنیامن یم  در  دننک و  یمراکنا  ار  وا  هک 

ناربمایپ و وا  اسر ، ياه  تجح  اه و  لیلد  تسا  دـنوادخ  رب  هک  تسا  نیا  هّللا  اـّلإ  هلإ  ـال  دـیوگ : یم  هک  نذؤم  نخـس  ياـنعم  اـما  و 
تباجا ار  یهلا  توعد  سکره  سپ  دشاب ، هتشاد  یتجح  وارب  یسک  هکنیا  زا  تسا  رترب  وا  و  داتسرف ، یم  ار  نایب  توعد و  تلاسر و 

وا و  تسا ، زاـین  یب  ناـیناهج  همه  زا  ادـخ  هک  یتسردـب  دـیامن ، در  ارنآ  هـک  یـسک  شزرا و  تـمارک و  روـن و  تـسا  وا  يارب  دـنک 
.تسا ناسرباسح  نیرتعیرس 

هب ندیسر  و  گرزب ، يوزرآ  اهتساوخرد و  هب  ندیـسر  تاجانم و  ترایز و  تقو  هک : تسا  نیا  هماقا  رد  هالـصلا  تماق  دق  يانعم  و 
.دیسر ارف  وا  يدونشخ  ناوضر و  نارفغ و  ششخب و  نامز  دیسر و  ّلجوّزع  يادخ 

.تسا هدشن  رکذتم  هیقت  رطاخ  هب  ار  لمعلاریخ » یلع  َّیح   » تیاور نیا  يوار  دیوگ : یم  تیاور  نایاپ  رد  قودص  خیش  موحرم 
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نیا هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هدشن  انعم  تسین و  تیاور  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  تداهش  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
قیوشت مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هزاجا  اب  رما 

(1) .تسا ناشیا  نابز  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نامز  رد  تیاور  هک  یلاح  رد  هدیدرگ ، ناذا  دراو  ابابحتسا  ناشیا 

زا يا  هداس  رایسب  همجرت  طقف  ام  و  تسا ، ریسفت  طسب و  حرش و  تقد و  لمأت و  هتـسیاش  نآ  ءزج  ءزج ، هک  تیاور ، نیا  رکذ  زا  دعب 
.مینک یم  مامت  ار  نخس  نآ  همجرت  اب  هدرک و  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  تمسق  نیا  ماتخ  نسُح  رد  و  میداد ، هئارا  ارنآ 

نوکی نأ  اهنم  هریثک ، للعل  ناذألاب  ُسانلا  َِرُما  اّمنإ  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  للعلا  نم  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  هرکذ  امیف  و 
اهیف و اّبِغَُرم  قلاخلا و  هدابعل  ایعاد  کلذب  نِّذؤملا  نوکی  و  هنع ، لغتشا  تقولا و  لهج  ْنَِمل  افیرعت  و  لفاغلل ، اهیبنت  و  یسانلل ، اریکذت 

ءُدب اّمنإ  هالصلاب و  ناذألاب  نّذؤی  ّهنأل  نّذؤم  هل : لاقی  اّمنإ  و  اهاسنی ، ْنَِمل  انِّذؤم  مالـسإلاب و  اِنْلعُم  نامیإلاب ، ارهاجم  دیحوتلاب ، هل  اّرِقُم 
یف فرحلا و  لَّوا  یف  ریبکتلا  یف  هّللا  مسا  همـسا و  هرکذـب و  ءادـتبإلا  نوکی  نأ  دارأ  ّلجوّزع  هّللا  ّنـأل  لـیلهتلاب  متخ  ریبکتلاـب و  هیف 
نع هسی  مل  لّوألا  نع  ٌدـحأ  اهـس  ْنإ  مهیلع  ادِّکؤم  نیعمتـسملا ، ناذآ  یف  ارارکت  نوکیل  یْنثَم  یْنثَم  لـعُج  اـّمنإ  هرخآ و  یف  لـیلهتلا 
اّمنإ ناذألا  لَّوأ  َّنَِال  اعبرأ  ناذألا  لّوألا  یف  ریبکتلا  لعج  ینثم و  ینثم  ناذألا  لعج  کلذـلف  ناـتعکر  ناـتعکر  هالـصلا  ّنـأل  یناـثلا و 

ناتداهـشلا ریبکتلا  دعب  لعج  ناذألا و  یف  هدعب  امل  نیعمتـسملل  اهیبنت  نایلوُالا  لعجف  هل  عمتـسملا  هّبنی  مالک  هلبق  سیل  و  ًهلفغ ، ءادـبی 
َّنإ هلاسّرلاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل  رارقإلا  یناثلا  و  هینادـحولاب ، یلاعت  كرابت و  هّلل  رارقإلا  دـیحوتلا و  وه  نامیإلا  لَّوأ  َّنـأل 

قوقحلا رئاس  یف  لعج  امک  نیتداهـش  نیتداهـش  لعجف  ناتداهـشلا  وه  اـّمنإ  ناـمیإلا  لـصأ  َّنـأل  ناـتنورقم و  اـمهتفرعم  اـمهتعاطا و 
نامیإلا لصأ  ّنأل  نامیإلا ، هلمجب  َّرقأ  دقف  هلاسرلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلل  َّرقأ  هینادحولاب و  ّلجوّزع  هّلل  دبعلا  َّرقأ  اذإف  نادهاش 

یلإ ٌءادـن  وه  اّمنإ  هالـصلا و  عضومل  عضو  اّمنإ  ناذألا  ّنأل  هالـصلا  یلإ  ءاعدـلا  نیتداهـشلا  دـعب  لعج  اّمنإ  هلوسرب و  هّللاب و  وه  اّمنإ 
لعج و  لمعلاریخ ، یلإ  حالفلا و  یلإ  ٌءاعد  ناذألا و  طسو  یف  هالصلا 
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(1) .همساب حتف  امک  همساب  مالکلا  متخ 

، دنک یم  لقن  لامعا  زا  يا  هراپ  ِياه  تمکح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ناذاش  نب  لضف  هک  هچنآ  رد 

اهنآ زا  یـضعب  دـندش ، رما  ناذا  هب  یناوارف  ياـه  تمکح  رطاـخ  هب  مدرم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  نـینچ 
یمن ارنآ  هک  یناسک  هب  تسا  تقو  ندناسانـش  نیلفاغ ، يارب  تسا  یهیبنت  ناراک و  شومارف  يارب  تسا  يروآداـی  ناذا  زا : دـنترابع 

تدابع رما  رد  مدرم  هدننک  قیوشت  ادخ و  تدابع  يوسب  مدرم  هدـننک  توعد  نّذؤم  تهج  نیدـب  و  دـنا ، هدرب  دای  زا  ارنآ  دنـسانش و 
تـسا هدنروآ  دای  هب  دنک و  یم  مالعا  ار  مالـسا  دنک و  یم  دنلب  ار  دوخ  يادص  نامیا  هب  دنک و  یم  رارقا  دنوادخ  دیحوت  هب  تسا و 

، دنا هدرک  شومارف  ارنآ  هک  یناسک  يارب 

، دبای یم  همتاخ  لیلهت  اب  زاغآ و  ریبکت  اب  ناذا  و  دنک ، یم  مالعا  ار  زامن  ناذا  وا  هک  دنیوگ ، یم  نّذؤم  وا  هب  رطاخ  نیدب  و 

لوا رد  دـنوادخ  مان  دـشاب و  وا  مانب  زاغآ  ءادـتبا و  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  دـبای  یم  همتاخ  لیلهت  اب  زاغآ و  ریبکت  اب  رطاـخ  نیدـب 
، تسا لیلهت  ياهتنا  رد  وا  مان  دشاب و  وا  مان  زین  نایاپ  رد  تسا و  ریبکت 

، دیآ باسح  هب  ناشیا  يارب  يدیکأت  دشاب و  ناگدنونـش  شوگ  رد  یگناب  يرارکت و  ات  دوش ، یم  رارکت  راب  ود  ناذا  رطاخ  نیدـب  و 
ناذا تسا  تعکر  ود  تعکر ، ود  زامن  هک  تهج  نیدب  دننکن و  شومارف  ارنآ  هلمج  نیمود  دندرب ، دای  زا  ار  نآ  هلمج  نیلوا  رگا  هک 
يور زا  ناذا  لوا  هکنیا  رطاـخ  هب  دوـش ، یم  هتفگ  ریبـکت  هـبترم  راـهچ  ناذا  لوا  رد  تـسا و  هـتفرگ  رارق  راـب ] ود  راـب ، ود   ] ینثم زین 

رد ادعب  هک  هچنآ  يارب  ناگدنونش ، يارب  تسا  هیبنت  لوا  ریبکت  ود  ورنیا  زا  دنرادن  نآ  هب  یهجوت  نیعمتـسم  دوش و  یم  زاغآ  تلفغ 
؛ دیآ یم  ناذا 

كرابت و دنوادخ  یگناگی  هب  رارقا  تسا و  دیحوت  نامیا  هیاپ  نیلوا  هکنیا  تهج  هب  تسا ، هدش  هداد  رارق  نیتداهـش  ریبکت  زا  دـعب  و 
نیرق ود  نیا  تخانـش  ود و  نیا  زا  يوریپ  هکنیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  هـب  رارقا  ناـمیا  هیاـپ  نـیمود  یلاـعت و 

رد هک  روطنامه  هداد ، رارق  راب  ود  رطاخ  نیدب  ار  نیتداهش  دنوادخ  تسا ، نیتداهـش  نیمه  نامیا  لصا  هکنیا  رطاخ  هب  دنرگیدکی و 
هداد رارق  دهاش  ود  زین  قوقح  ریاس 
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هب تسا ، هدرک  رارقا  نآ  يا  هیاپ  نامیا و  هب  دـنک ، یم  رارقا  ربمایپ  تلاسر  دـنوادخ و  یگناـگی  هب  ادـخ ، هدـنب  هک  یتقو  سپ  تسا ،
، تسا ربمایپ  دنوادخ و  هب  نامیا  نامیا ، لصا  هکنیا  رطاخ 

ییادن نیا  و  تسا ، هدش  هداد  رارق  زامن  يارب  ناذا  هکنیا  رطاخب  هدـش  هداد  رارق  زامن  يوسب  مدرم  ندرک  توعد  نیتداهـش  زا  دـعب  و 
متخ زین  وا  مان  اب  هدوب  وا  مان  اب  مالک  ءادـتبا  هک  روط  نامه  لامعا و  نیرتهب  يراگتـسر و  يوس  هب  زامن و  يوسب  ناذا  نایم  رد  تسا 

.دوش یم 
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: تین

هب جایتحا  تسا ، لامعا  نیا  زا  یکی  هک  زین  زامن  عبطلاب  تسین ، شریذپ  لباق  تبرق ، دـصق  تین و  نودـب  يدابع  لامعا  زا  کی  چـیه 
.دراد تبرق  دصق  تین و 

: دناد یم  لمع  لصا  ساسا و  ار  تین  تایاور  زا  یضعب  تسا ، ناوارف  نخس  ناسنا  لامعا  رب  تین  ریثأت  نآ و  تیمها  تین و  باب  رد 
.(1) لمعلا ُساسأ  ُهّینلا 

.(2) ِتاّینلا ُراِمث  ُلامعألا  دناد : یم  تین  جیاتن  ار  لامعا  رگید  یضعب 

: دناد یم  نینچ  ار  تین  ریثأت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور 

اّمنإ و  ادبأ ، هّللا  اوصعی  نأ  اهیف  اودّلخ  ول  نأ  ایندلا  یف  تناک  مهتاّین  ّنأل  رانلا  یف  رانلا  لهأ  َدِّلُخ  اّمنإ  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبع  وبأ  لاق 
هلوق الت  مث  ءالؤه ، ءالؤه و  دّلُخ  تاّیّنلابف  ادبأ ، هّللا  اوعیطی  نأ  اهیف  اوقب  ول  نأ  ایندـلا  یف  تناک  مهتاّین  ّنأل  هنجلا  یف  هنجلا  لهأ  َدِّلُخ 

(4) .هتّین یلع  لاق :  (3)« هتلکاش یلع  لمعی  ٌلک  ُلق  : » یلاعت

رگا هک  دوب ، نینچ  ایند  رد  ناشتین  هکنیا  رطاخ  هب  دـننام ، یم  نادواـج  شتآ  رد  شتآ ، لـها  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دوب نیا  ناشتین  هکنیا  رطاخ  هب  دننام  یم  نادواج  تشهب  رد  تشهب ، لها  نینچمه  و  دننک ، ار  ادخ  تیـصعم  هراومه  دنـشاب  نادواج 

تعاطا و ار  ادخ  هراومه  دنشاب  نادواج  ایند  رد  رگا  هک 

53 ص :

ح1040. مکحلاررغ ، . 1 - 1
ح291. مکحلاررغ ، . 2 - 2

هیآ 84. ءارسإ ، هروس  . 3 - 3
ح5. یفاکلا 2/85 ، . 4 - 4
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وگب : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماـما  سپـس  دـندش ، نادواـج  هورگ  ود  ره  تین  رطاـخ  هب  سپ  دـننک ، تداـبع 
.شتین رب  ینعی  دومرف : ماما  و  دنک » یم  لمع  دوخ  هلکاش  رب  کیره 

حلاص لمع  رانک  رد  رگا  ناـسنا  تین  هک : تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتب  ثیداـحا  همه  زا  دـیاش   (1)، تسا ناوارف  باب  نیا  رد  ثیداـحا 
.شیوخ يادخ  هب  دبع  برقت  يارب  دشاب  هلیسو  دناوت  یم  حلاص  لمع  نآ  هلیسو  هب  تفرگ  رارق 

حیـضوت نیا  زا  دـعب  .دـشاب  هّللا  یلإ  برقت  تسیاـب  یم  زین  شتین  تشذـگ  هک  روطناـمه  تسا و  تین  جاـتحم  زین  زاـمن  لاـح  ره  هـب 
.میوش زامن  لاوقا  لاعفا و  دراو  تین  رد  رصتخم 

54 ص :

.11/443 مالسلا »  مهیلع  تیبلا  لهأ  ثیداحأ  هعوسوم   » مانب ّفلؤم  یثیدح  فراعملا  هرئاد  هب  دینک  عوجر  هنومن  ناونع  هب  . 1 - 1
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: مایق

یب هرذ  نداتسیا  نارکیب ، سونایقا  ربارب  رد  يا  هرطق  نداتسیا  دوخ ، دوبعم  ربارب  رد  يدبع  يداتسیا  تسا ، مایق  زامن  تابجاو  زا  یکی 
چیه نداتسیا  هکلب  دراد  وا  زا  زین  ار  دوخ  ندوب  هرطق  ندوب و  هرذ  نیا  هتبلا  هک  گرزب ، تیاهن  یب  يادخ  لباقم  رد  یکچوک  تیاهن 

.یلاعت كرابت و  هّللا »  » ینعی شنیرفآ  لَزَی  َْمل  لازَیال و  تمظع  لباقم  رد 

كرد روضح و  ِمایق  نیا  رگا  اصوصخ  تسا ، ینَسَح  و  هدیدنـسپ ، لعف  نتفای  وا  رـضحم  رد  ار  دوخ  ادخ و  ربارب  رد  نداتـسیا  فرِص 
.دشاب زامن  لاعفا  زا  یکی  نآ ،

.دنک زاغآ  ار  زامن  هک  دنک  یم  هدامآ  ار  رازگزامن  هک  تسا ، راگدرورپ  ربارب  رد  روضح  دای  رضحم و  كرد  مایق  نیمه 

ِیف َکـَـبُّلَقَت  َو  ُموــُقَت *  َنـیح  َكارَی  يذَّلا  : » دــیامن رکفت  ّربدــت و  هفیرــش  هـیآ  نــیا  رد  هرـس (1)  سدـق  یناـث  دیهـش  لوـق  هـب  و 
.(2)« َنیدِجاّسلا

هتفرگ رارق  ناگ  هدننک  هدجس  نایم  رد  هک  یماگنه  نینچمه  دنیب و  یم  ارت  يا  هدرک  مایق  هداتسیا و  هک  یماگنه  هک  تسا  یسک  وا  »
« يا

55 ص :

.250  / هالصلا رارسأب  فورعملا  هّیبلقلا  هالصلا  فئاظو  یلع  هّیلعلا  تاهیبنتلا  . 1 - 1
هیآ 219-218. ءارعش ، هروس  . 2 - 2
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: هییادتبا تاریبکت 

رد تسا ، هدش  دراو  زین  يا  هیعدا  تاریبکت  نیب  رد  تسا و  بحتـسم  ریبکت  شـش  زامن ، هیحاتتفا  ریبکت  زا  لبق  هماقا و  ناذا و  زا  دـعب 
: دوش یم  لقن  یثیدح  ریبکت  يانعم 

هّللادبعوبا لاقف  .ٍء  یـش  ِّلک  نم  لاقف : یـش ٍء ؟ ِّيأ  نم  ربکأ  هّللا  لاقف : ربکا ،» هّللا  : » هدنع لجر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع 
(1) .فصوی نأ  نم  ربکا  هّللا  لاقف : لوقأ ؟ فیک  و  لجرلا : لاقف  هَتدّدح ، مالسلا :  هیلع 

خساپ شدوخ  تسا ؟ رتگرزب  يزیچ  هچ  زا  ادخ  دیـسرپ : سپـس  ربکا ،» هّللا   » تفگ ناشیا  دزن  رد  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  زا 
درم .يدش  لئاق  دح  وا  يارب  يدومن و  دودحم  ار  ادخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  تسا ، رتگرزب  زیچ  همه  زا  تفگ :

.دیآرد فصو  هب  دوش و  فیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  دندومرف : ماما  میوگب ؟ هنوگچ  سپ  دیسرپ :

: دوش یم  لقن  تیاور  کی  طقف  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا ، هدش  رکذ  یفلتخم  للع  دوش  یم  ریبکت  تفه  هک  هییادتبا  تاریبکت  يارب 

ءامـسلا یلإ  هب  يرـُسا  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبأ  نع  مکحلا  نب  ماشه  يوَر  دـق 
(2) .همارکلا یهتنم  یلإ  کلذب  ّلجوّزع  هّللا  هلصوُاف  .ریبکت  باجح  ِّلک  دنع  ّربکف  بجح ، هعبس  عطق 

هب یتقو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  مکح  نب  ماشه 

56 ص :

.11  / رابخألا یناعم  . 1 - 1
هیقفلا 1/305. . 2 - 2
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نیدب ار  ناشیا  دنوادخ  دندومرف و  يریبکت  یباجح  ره  دروم  رد  و  دندرک ، روبع  نآ  زا  هدومن و  عطق  ار  باجح  تفه  دندرب ، جارعم 
.دیناسر تلزنم  تمارک و  تیاهن  هب  بیترت 

هیفکت لـقاعلا  درب ، ناـیم  زا  ار  یباـجح  ریبکت ، ره  دادـعت  هب  دـناوت ، یم  زین  وا  دـیامن ، ءادا  ار  تاریبکت  نیا  تقد  اـب  رگا  ادـخ ، هدـنب 
.هراشإلا

هّللا یلعأ  ماظع _  ياهقف  راتفگ  ساسارب  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  تسا ، هدش  دراو  يا  هیعدا  تاریبکت  نیب  رد  تشذگ  هک  روطنامه 
: منک یم  رکذ  مهتملک _ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بحتسم  تفگ  یپ  رد  یپ  ار  ریبکت  هس  رازگزامن  هکنیا  زا  دعب 

(1) .تنأ ّالإ  بونذلا  رغفیال  ّهنإ  یبنذ  یلرفغاف  یسفن ، ُتملظ  ّینإ  کناحبس ، تنأ  ّالإ  هلإ  نیبملا ال  ّقحلا  ِکلَملا  تنأ  مهللأ 

ناهانگ سپ  مدومن  ملظ  دوخ  هب  نم  هک  یتسردب  وت ، یهزنم  تسین ، وت  زج  ییادخ  و  يراکشآ ، یقیقح و  ياورنامرف  وت  اراگدرورپ 
.وت رگم  دشخب  یمن  ار  ناهانگ  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  شخبب ، ارم 

: دنک اعد  نینچ  دیوگب و  ریبکت  ود  اعد  نیا  زا  دعب 

، کینانح کناحبـس و  کیلإ  ّالإ  کنم  أجلم  ال  َتیدـه ، ْنَم  ُّيِدـْهَملا  کیلإ و  سیل  ّرـشلا  کیدـی و  یف  ریخلا  کیدعـس و  کّیبل و 
(2) .تیبلا ّبر  کناحبس  َتیلاعت ، َتکرابت و 

ریخ و ایادخ  متـشاذگ ، وت  تعاط  رد  رـس  مدومن و  تباجا  تبغر  لیم و  يور  زا  ارت  توعد  مدینـش و  ار  وت  نانخـس  اراگدرورپ ، راب 
وت زا  یهاگهانپ  چیه  ینک و  تیاده  ار  وا  وت  هک  تسا  یـسک  هدش  تیاده  و  درادـن ، هار  وت  يوس  هب  يدـب  تسا و  وت  نآ  زا  یبوخ 

.هبعک راگدنوادخ  وت  یهزنم  يرتالاب ، رترب و  وت  مراتساوخ و  ار  وت  تمحر  مناد و  یم  هزنم  ارت  درادن ، دوجو  تدوخ  يوس  هب  رگم 

: دنک اعد  نینچ  دیوگ و  ریبکت  ود  سپس 

انأ ام  املسم و  افینح  هداهشلا  بیغلا و  ِملاع  ضرألا  ِتاومسلا و  رَطَف  يذلل  یهجو  ُتهَّج  و 

57 ص :

.ق لاس 1385 عبط  هرس ،  سدق  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  هّللا  هیآ  زا  ، 80  / هاجنلا هلیسو  . 1 - 1
.ذخام نامه  . 2 - 2
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(1) .نیملسملا نِم  انأ  ُترُما و  کلذب  هل  کیرش  ال  نیملاعلا ، ِّبر  هّلل  یتاَمَم  يایحَم و  یکُسن و  یتالص و  ّنإ  نیکرشملا ، نم 

ار وا  طقف  هکیلاح  رد  تسا ، راکشآ  ناهنپ و  ياناد  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  منک  یم  يراگدیرفآ  تمـس  هب  ار  مدوخ  يور 
دنوادخ و نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  تدابع و  زامن و  هک  یتسرد  هب  متـسین ، نیکرـشم  زا  و  متـسه ، شنامرف  میلـست  متـسرپ و  یم 

.میوا ربارب  رد  ناگدش  میلست  زا  نم  ما و  هدش  رومأم  نیا  هب  تسین ، وا  کیرش  سک  چیه  تسا و  وا  يارب 

.دیامن عورش  ار  هروس  دمح و  تئارق  دیوگ و  ار  زامن  مارحألا  هریبکت  نآ  زا  سپ 

58 ص :

.ذخام نامه  . 1 - 1
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: هذاعتسا

: دیوگب رازگزامن ، تسا  بحتسم  هیحاتتفا  ریبکت  هیعدا و  زا  دعب 

« میجرلا ناطیشلا  نِم    ِ هّللاب ُذوعأ  »

« مرب یم  هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  زا  دنوادخ  هب  »

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  میرک  نآرق  رد  هذاعتسا  هشیر 

(1)« میجرلا ناطیشلا  نم    ِ هّللاب ذعتساَف  نآرقلا  تأرق  اذإف  »

« ربب هانپ  دنوادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  يدرک  توالت  نآرق  هاگره  سپ  »

.دنک یم  لقن  مالسلااهیلع (5)  میرم  مالسلا (4) ، مهیلع  یسوم  ، (3) فسوی ، (2) حون ناربمایپ  نابز  زا  ار  هذاعتسا  نآرق  و 

.تسین نآ  رکذ  لحم  رصتخم  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  تاذوع  رد  یناوارف  هیعدا  اعد ، باوبا  رد  ررکم  روطب  زین  تایاور  رد  و 

.تسا بجاو  هکلب  حیحص  يرما  هذاعتسا  زین  ینافرع  قیقد  رظن  یلقع و  ناهرب  اب 

نیع هک  دنربب  هانپ  يدوجو  هب  تسیاب  یم  تروص  نیا  رد  دنتسه ، جایتحا  رقف و  نیع  تانکمم  همه  هک : بیترت  نیدب  یلقع  ناهرب  اب 
.تسین دوجولا  بجاو  تاذ  زج  وا  دشاب و  قلطم  يزاین  یب  انغ و 

هاگرد هب  تسیاب  یم  اهامن  یتسه  ام  سپ  هملک ، حیحـص  يانعم  هب  راید ،» هریغ  رادـلا  یف  سیل   » تسا دـقتعم  هک  ینافرع ، رظن  اـما  و 
.میربب هانپ  وا  هب  میوش و  لسوتم  قلطم » یتسه  « » وا »

59 ص :

هیآ 100. لحن ، هروس  . 1 - 1
هیآ 74. دوه ، هروس  . 2 - 2

هیآ 22. فسوی ، هروس  . 3 - 3
هیآ 63. هرقب ، هروس  . 4 - 4

هیآ 18. میرم ، هروس  . 5 - 5
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هوالتلا و هّللا و  رکذل  دعتسیل  هّللا  رکذ  ریغ  نم  هیلع  يرج  امم  ناسللا  ریهطت  هذاعتسالا  : » دیوگ یم  هذاعتسا  ریـسفت  رد  یفاص  بحاص 
.(1)« هوالحلا دجی  روکذملا و  يدل  روضحلل  ءویهتل  هسوسولا  ثولت  نم  بلقلل  فیظنتلا 

دـیایب و ار  توـالت  دـنوادخ و  رکذ  یگداـمآ  اـت  دـنوادخ ، رکذ  زا  ریغ  نآ  رب  تسا  يراـج  هک  هچنآ  زا  تسا  ناـبز  ریهطت  هذاعتـسا 
تسدب ار  وا  روضح  توالح  تسا و  هدرک  دای  وا  زا  هکنآ  دزن  رد  روضح  يارب  دوش  هدامآ  ات  اه  هسوسو  ثول  زا  تسا  بلق  ندودز 

.دروآ

هب رگم  دوش  یمن  مامت  هذاعتسا  دنا ، هتفگ  نادنمشناد  زا  یضعب  هچنانچ  و  : » دیامرف یم  نینچ  باب  نیا  رد  زین  نافرعلا  نزخم  بحاص 
.لمع لاح ، ملع ، زیچ : هس 

ایند و رد  هچ  تسا  يرورض  هچنآ  راضم و  ندرک  عفد  عفانم و  دندومن  بلج  زا  تسا  زجاع  هکنیا  هب  تسا  رـشب  سفن  ییاسانـش  ملع 
، دیدرگ دـیدپ  یلمع  نینچ  ناسنا  سفن  رد  یتقو  يزیچ ، ره  رب  وا  ییاناوت  و  هلماک ، تردـق  هب  یلاعت  قح  ییاسانـش  و  یبقع ، رد  هچ 
عوضخ و تلاح  ار  نآ  هک  ددرگ  یم  دـیدپ  يو  بلق  رد  یعـضاوت  یگتـسکش و  تلاح  کـی  تخانـش ، ار  دوخ  يادـخ  دوخ و  هک 

.دنیوگ عوشخ 

بلق و رد  یکی  ددرگ  یم  نایامن  تلاـح  ود  تفـص و  ود  یتلاـح  نینچ  زا  دـیدرگ  دـیدپ  ناـسنا  رد  عوشخ  عوضخ و  تلاـح  یتقو 
نامجرت هک  نابز  هب  دوخ و  أدبم  هب  دـیامن  یم  ءاجتلا  ارهق  تفای ، دوخ  رد  یگتـسکش  راسکنا و  تلاح  یتقو  اریز  نابز ، رد  يرگید 

تزع دسانشن  هک  یسک  شراگدرورپ و  هب  شدوخ و  هب  تسا  ناسنا  ملع  هذاعتـسا  رد  هدمع  سپ  هّللاب ،» ُذوعأ   » دیوگ یم  تسا  بلق 
(2) «. درب هانپ  ادخ  هب  اعقاو  دناوتن  زگره  ار ، تیدوبع  تلذ  تیبوبر و 

رب ار  دوخ  صاخ  رثا  ات  ددرگ  يراس  بلق  رب  مه  و  دوش ، يراج  نابز  رب  مه  راکذا  هیقب  دننامه  تسیاب  یم  هذاعتـسا  تروص ، ره  رد 
.دراذگ ياج 
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: دمح هروس 

هراشا

: هک ارچ  دوش  تئارق  زامن  رد  تسا  بجاو  دمح  هروس  ادتبا  دسر ، یم  تئارق  هب  تبون  هذاعتسا  زا  دعب 

(1) .باتکلا هحتافب  ّالإ  هالص  ال 

.تسین حیحص  دشابن  دمح  هروس  نآ  رد  هک  يزامن 

هملک دنچ  نآ  همجرت  رد  يرـصتخم  ددرگ ، قیفر  قیفوت  هک  رادقم  نا  ریقح  نیا  تسا ، ناوارف  نخـس  دـمح  هروس  ریـسفت  نایب و  رد 
.مسیون یم 

(2) .تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  رگید  راب  هکم و  رد  راب  کی  نوچ  یندم  مه  تسا و  یکم  مه  یلوق  ربانب  تسا و  یکم  دمح  هروس 

.ددرگ یم  لقن  لیذ  رد  نآ  دروم  دنچ  هک  دنا ، هدرک  رکذ  یفلتخم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 

یفاو و یناثم و  عبـس  باتکلا و  ُّما  نآرقلا و  ُّما  اعد و  رکـش و  دـمح و  هروس  باـتکلا و  هحتاـف  تسا : ددـعتم  ياـهمان  ار  هروس  نیا  »
.هّیّقر ضیوفت و  تاجانم و  هروس  هلئسم و  میلعت  زنک و  هالص و  افش و  ساسا و  یفاک و 

.هتشگ لزان  نآرق  عیمج  زا  شیپ  هدش و  وا  هب  باتک  حاتتفا  هکنآ  تهج  هب  باتکلا » هحتاف   » هب نآ  هیمست  اما 
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.یهاشداپ معن  رکش  یهلا و  دمح  رب  نآ  لامتشا  تهج  هب  رکش »  » و دمح »  » اما و 

.تاجاحلا یضاق  هب  تسا  تاوعد  عفر  نمضتم  هکنآ  تهج  هب  اعد  اما  و 

نآ دـصاقم  عماج  تسا و  نآرق  لصا  هروس  نیا  تسا و  عمج  لصا و  ینعم  هب  ُّما »  » هکنآ هطـساو  هب  باتکلا » ُّما   » و نآرقلا » ُّما   » اما و 
تیبوبر و راـهظا  رب  تسا  لمتـشم  وا و  یهن  رما و  هب  دـبعت  تسادـخ و  تفرعم  قـیرط  نآ  هک  مالـسا  لوـصا  رب  تسیوـتحم  هک  اریز 

بتارم رب  تسا  يوطنم  تسا و  میقتـسم  قیرط  كولـس  نآ  هک  هیلمع  ماکحا  هیرظن و  مکح  دیعو و  دـعو و  نایب  تیدوبع و  تیفیک 
یمـسم مسا  نیا  هب  تهج  نیا  زا  تسا  نآرق  همدقم  هروس  نیا  نوچ  تسا و  مامأ  ینعم  هب  ُّما »  » هک دنا  هتفگ  .ایقـشأ و  لزانم  ادَعُس و 

.هدش

و كاـّیإ »  » و میحرلا »  » و نمحرلا »  » و بر »  » و هّللا »  » نوـچ ینثم  ررکم و  شظاـفلا  رثـکا  تستیآ و  تفه  هک  اریز  یناـثم  عبـس  اـما  و 
هب ای  و  قولخم ، تافـص  رد  یفـصن  تسقلاخ و  تافـص  رد  یفـصن  هکنآ  راـبتعا  هب  تسا  ینثم  هکنآ  اـی  و  ...و ، مهیلع »  » و طارـص » »

تیادـه و و  قـیفوت ، لـمع و  ملع و  و  تیقوـلخم ، تیقلاـخ و  و  تیدوـبع ، تیبوـبر و  نوـچ  ار  لـباقتم  عوـن  ود  يو  نمـضت  راـبتعا 
.هتشگ لزان  راب  ود  هکنآ  تهج  هب  ای  دوش و  یم  هدناوخ  راب  ود  زامن  رد  هکنآ  رابتعا  هب  ای  و  نمشد ، تسود و  و  تلالض ،

رد رگید  ياه  هروس  فالخ  هب  تسین  زیاج  ًالصا  نآ  فیصنت  تسا و  بجاو  زامن  رد  نآ  همه  ندناوخ  هکنآ  ببـس  هب  یفاو »  » اما و 
لوصا و ملع  زا  هدومن  نآرق  یناعم  مامت  افیا  وا  رد  یلاعت  قح  هکنآ  رابتعا  هب  ای  و  فالخلا ، یلع  هضورفم  عامجا و  هب  هنونـسم  زامن 

.نآ ریغ  تیدوبع و  تیفیک  دیعو و  دعو و  یهن و  رما و 

تلاسر ترضح  هک  نانچ  نآ  هب  دنجاتحم  نآرق  روس  زا  نآ  ریغ  رگید و  ياه  هروس  زا  تسا  ینغتسم  یفاک و  هک  اریز  یفاک »  » اما و 
ریغ ضوع  تسا  هحتاف  هک  نآرق  ُّما  ینعی  اهنع » اضوع  اـهریغ  سیل  اـهریغ و  نع  ٌضوع  نآرقلا  ُُّما  : » هک هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ریغ هک  رگید  هروس  هب  درک و  ناوت  یم  هحتاف  هب  افتکا  زامن  رد  اذهل  .تسین و  نآ  ضوع  نآ  ریغ  تسا و  دوخ 
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.درک ناوت  یمن  افتکا  دشاب  هحتاف 

هّللادبع تشذگ و  هک  نانچ  تدابع  تیفیک  تیعماج  تهج  هب  تسا  نآرق  لصا  وا  تسا و  لصا  ینعم  هب  هکنیا  تهج  ساسا »  » اما و 
اهنیمز ساسا  و  متفه ، نامـسآ  اهنامـسآ  ساسا  و  تسا ، هکم  اـیند  ساـسا  یلـصا ، تسا و  یـساسا  ار  يزیچ  ره  هک  هدومرف : ساـبع 

ینب ساسا  و  حون ، ناربمغیپ  ساسا  و  مدآ ، قلخ  ساسا  و  متفه ، هک  رد  خزود  ساسا  و  ندـع ، تشهب  اهتـشهب  ساسا  و  متفه ، نیمز 
«. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب   » هحتاف ساسا  و  هحتاف ، نآرق  ساسا  نآرق و  اهباتک  ساسا  و  بوقعی ، لییارسا 

اهضرم اهدرد و  عیمج  يافـش  هحتاف  ٍءاد » ِّلک  نم  ٌءافـش ، باتکلا  ُهحتاف   » هک هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  اریز  افـش »  » اما
هروس هباحـص  زا  یکی  دش ، عورـصم  نایم  رد  يدرم  میدوب ، هتفر  رافک  يازغ  هب  يادخ  لوسر  اب  هک  هدرک  تیاور  نامیلـسوبا  .تسا 

یه باتکلا و  ُّما  یه  : » دومرف میدناسر  تانیاک  دیـس  ضرع  هب  هصق  نیا  تفای ، مامت  يافـش  تساخرب و  دـناوخ  وا  شوگ  رد  هحتاف 
.نامدرم ضارما  مالآ و  عیمج  يافش  تسا و  نآرق  لصا  هروس  نیا  ٍءاد » ِّلک  نم  ٌءافش 

هک اییوگ  سپ  نیا  رب  تسا  رعشم  باتکلا » هحتافب  ّالإ  هالصال   » ثیدح هکنانچ  تسین  حیحـص  نآ  نودب  زامن  هک  اریز  هالـص »  » اما و 
ُتمّـسق : » دومرف یلاعت  قح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  جاجح  نب  ملـسم  .تسا و  هالـص  نیع 

: فصن ود  هب  دوخ  هدنب  نایم  دوخ و  نایم  متخاس  مسقنم  ار  زامن  ینعی  مدومن  تمـسق  ار  هالـص  نیفـصن » يدبع  نیب  ینیب و  هالـصلا 
نم هدنب  دیوگ : یلاعت  قح  « میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : » هک دـیوگب  هدـنب  هاگره  دوخ ، ناگدـنب  يارب  زا  فصن  دوخ و  يارب  زا  فصن 

تکرب وا  لاوما  لاوحا و  رد  و  منادرگ ، مامت  وا  رب  ار  وا  هیورُخا  هیویند و  روما  عیمج  هک  دش  بجاو  نم  رب  دـنک  یم  نم  مان  هب  ادـتبا 
.منک

، دیامن یم  مادقا  نم  شیاتس  انث و  هب  نم  هدنب  دیوگ : هناحبس  وا  نیملاعلا ،» ّبر  هّلل  دمحلا  : » دیوگ نوچ  و 
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نابز درو  ارم  يانث  دـیامن و  یم  لاغتـشا  نم  شیاتـس  هب  نم  هدـنب  هک : دـیآ  باطخ  یهلا  بناج  زا  « میحرلا نمحرلا  : » دـیوگ نوچ  و 
، دزاس یم  دوخ 

، دیوگ یم  نم  يراوگرزب  دجم و  نم  هدنب  هک : دیامرف  یلاعت  قح  « نیدلا موی  کلام  : » دیوگ نوچ  و 

هک تسا  يدهع  نیا  نم و  هدنب  نم و  نایم  تسا  نیا  هک : دیامرف  یلاعت  يادـخ  نیعتـسن ،» كاّیإ  دـبعن و  كاّیإ  : » هک دـیوگ  نوچ  و 
، تسین هار  وا  رد  ارم  ریغ  نم و  هب  تسا  صوصخم  هروکذم  فاصوا  نیا  ما و  هدومن  ذخا  وا  زا  قاثیم  زور 

ار وا  هک  تسا  بجاو  نم  رب  تسا و  نم  هدنب  تامس  نیا  هک : دیامرف  هناحبس  قح  رخآ ، ات  میقتسملا » طارصلا  اندهإ  : » دیوگ نوچ  و 
.میامن وا  جیاوح  عیمج  حاجنا  مناسر و  تسار  هار  هب 

رب تسا  رعـشم  شرعلا » تحت  زنک  نم  هکمب  باتکلا  هحتاف  تلزن   » ثیدـح هچناـنچ  تسا  شرع  ياـهجنگ  زا  نآ  هک  اریز  زنک  اـما  و 
.نآ

هب نآ  زا  دـعب  انث و  هب  تسادـتبا  نآ  هک  هدرک  لاؤس  بادآ  میلعت  ار  ناگدـنب  هروس  نیا  رد  یلاـعت  قح  هک  اریز  هلئـسم » میلعت   » اـما و 
.اعد هاگنآ  صالخا و 

هک دـیامن  یم  تاجانم  زاین و  ضرع  دـیوگ و  یم  زار  دوخ  يادـخ  اب  هروس  نیا  هب  زامن  رد  یلـصم  هک  اریز  تاـجانم » هروس   » اـما و 
«. هَّبَر یجاَُنی  ُیّلصملا  »

.وا هب  روما  لک  ضیوفت  هناحبس و  وا  هب  روما  عیمج  رد  دبع  تناعتسا  رب  تسا  لمتشم  نآ  هک  اریز  ضیوفت » هروس   » اما و 

نآ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  زرحم  نب  هملـس  .تسا  ناگدـنرد  ناگدـنزگ و  عیمج  نوسفا  هک  هّیّقر »  » اـما
.تخاس دهاوخن  ِهب  ار  وا  يا  هذوع  ییوراد و  یتبرش و  چیه  دزاسن  ِهب  ار  وا  هحتاف  هک  ره  هک : هدومرف  ترضح 

هدیزگ رام  ار  ناشیا  زا  یکی  اقافتا  میدرک  رذگ  برع  لیابق  زا  يا  هلیبق  هب  نارفاسم  یعمج  اب  نم  هک  دنک  تیاور  يردخ  دیعسوبا  و 
زا یکی  دندوب  رذعتم  نآ  جالع  زا  دوب و 
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نآ رب  ار  هحتاف  ام  نارای  زا  یکی  مییامن ، نآ  هجلاعم  ات  دهد  ام  هب  هک  درک  لوبق  دنفـسوگ  هلگ  دومن و  جالعتـسا  دـمآ و  ام  دزن  اهنآ 
(1) «. دنداد ام  هب  ار  دنفسوگ  هلگ  سپ  تفای  افش  لاحلا  یف  داهن  وضع  نآ  رب  تسد  دناوخ و  هدیزگ  رام 

: میزادرپ یم  نآ  تایآ  هب  دناسر  یم  ار  نآ  یناعم  ندوب  قیمع  هک  دمح  هروس  زا  مان  دنچ  رکذ  زا  دعب 

( میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  )

(2) .تسا روکذم  نآ  فلتخم  یناعم  یبدا  بتک  رد  هک  تسا  رج  فرح  «ب :»

هملک نیا  دنک و  تلالد  یمـسم  رب  هک  تسا  یظفل  يانعم  هب  تغل  رد  هملک  نیا  : » دـیوگ یم  مسا  يانعم  رد  نازیملا  بحاص  مسا :» »
زا کی  مادک  دوش  صخـشم  ات  دـندز  یم  نادنفـسوگ  رب  هک  تسا  یتمالع  غاد و  يانعم  هب  همـس »  » و هتفای ، قاقتـشا  همـس »  » هدام زا 

(3) «. دشاب يدنلب  يانعم  هب  ومس »  » زا شقاقتشا  تسه  مه  نکمم  تسا و  صخش  مادک 

هکنیا رد  تسا و  فوذحم  رورجم  راج و  نیا  قلعتم  تسا ، قلعتم  دـنمزاین  برع  تغل  رد  رورجم  راج و  تسا و  رورجم  راج و  مسب :
.تسا فالتخا  نیرسفم  نیب  تسیچ  فوذحم  نیا 

یتعامج ْنِعَتْـسإ »  » ای ُنیعَتْـسأ »  » رگید یهورگ  و  ْلـُق ،»  » اـی ُلوقأ »  » یعمج و  دـنناد ، یم  ْءارقإ »  » اـی ُءارقأ »  » ار فوذـحم  نیا  یهورگ 
(4) .دنریگ یم  ُئدتبأ »  » ار فوذحم  نیا  رگید 

: دنک یم  رایتخا  نایاپ  رد  هک  ار  هچنآ  قوف  لاوقا  رکذ  زا  دعب  نایبلاریسفت  بحاص 

65 ص :

(. 22-24 /) نیقداصلا 1 جهنم  . 1 - 1
.دینک عوجر  ءاب »  » يانعم رد  نیرحبلا  عمجم  بغار و  تادرفم  هب  دیناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  . 2 - 2

نازیملا 1/30. همجرت  . 3 - 3
.459  / نایبلا . 4 - 4

نموم www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_65_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا ُئدتبأ » »

تسا يزیچ  نآ  فوذحم  نییعت  هنیرق  دراد و  یفوذحم  قَّلعتم  رج  فرح  نادب  : » دیامرف یم  نایبلادجم  فیرش  ریـسفت  رد  دجمأ  دج 
راج زا  رخأتم  هک  ُأرقأ »  » ریدقت بسانم  تئارق  ماقم  رد  سپ  تسا ، نآ  زا  سپ  هدش  عقاو  لمع  تئارق و  نآ  و  دیآ ، رد  نآ  زا  دعب  هک 

ریدقت يزیچ  نآ  یماقم  ره  رد  بلطم  نیا  هب  راعشإ  تهج  هب  مدرک  تئارق  هب  فطع  ار  لمع  و  تئارق ...، ریدقت  هن  تسا و  رورجم  و 
هّللا و مسب  : » دیوگ یم  سپ  دـنک  یم  چوک  دریگ و  یم  رارق  ییاج  رد  یتقو  رفاسم  ًالثم  دـشاب  نآ  بسانم  هک  دوش  یم  فوذـحم  و 

(2) ...مور یم  منک و  یم  چوک  وا  مانب  منیزگ و  یم  لزنم  میآ و  یم  دورف  يادخ  مانب  هک  تسا  نینچ  نآ  يانعم  تاکربلا »

(3) .دناد یم  ُءدبأ »  » هملک ار  فوذحم  نیا  لاوقا  لقن  زا  دعب  زین  نمحرلا  ءالآ  ریسفت  بحاص 

(4) .درامش یم  رترب  لاوقا  هیقب  زا  ار  لوق  نیا  دناد و  یم  ُءادتبأ »  » ار دمح  هروس  هلمسب  ءاب  قلعتم  زین  نازیملاریسفت  بحاص 

(5) .دناد یم  ملکتم ) هغیص  « ) ُأَْدبأ  » هملک ار  نآ  قلعتم  زین  ناسحلا  تیقاویلا  بحاص 

و ُءادتبإ »  » هروس نیا  رد  لقادح  هلمـسب  فوذـحم  قلعتم  رد  لوق  نیرت  يوق  دـیاش  دـش ، لقن  گرزب  نیرـسفم  نیا  زا  هک  هچنآ  ربانب 
.دشاب ُأرقأ » »

.منک یم  تئارق  زاغآ و  عورش و  ادتبا و  ادخ  مان  اب  دوش : یم  هیآ  يانعم  ساسا  نیا  رب 

(6) .تسا هتفرگ  رارق  فیرعت  فرح  نآ  ياج  هب  تسا و  هدش  فذح  نآ  هزمه  هک  دناد  یم  هلإلا » ، » ار هّللا  لصا  يرشحمز  هّللا :» »

یف لصألا  وه  يذلا  هلإلا »  » ّنأ ماقملا  یف  یل  رهظی  يذلا  لوقأ : : » دیوگ دجمأ  دج 

66 ص :

.459  / نایبلا . 1 - 1
211 و 212.  / نایبلادجم . 2 - 2

نمحرلا 1/52. ءالآ  . 3 - 3
نازیملا 1/17. . 4 - 4

.48  / نمحرلا هروس  ریسفت  یف  ناسحلا  تیقاویلا  . 5 - 5
فاشکلا 1/5. . 6 - 6
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عوضخلا و هیدوبعلا  لصأ  و  هعامج ، هب  حرـص  امک  دـبع  ینعمب  هلأ  نم  بوتکملا ، ینعمب  باـتکک  لوعفم ، ینعمب  لاـِعف  وه  هّللا ...» »
يذلا دوبعملا  وه  هلإلا  نوکیف  لماکلا ، درفلا  یلإ  ظفللا  فارـصنال  هّلعل  و  ّللذتلا ، هیاغب  رّـسف  اّمبر  و  يرهوجلا ، هب  حّرـص  امک  ّلُّذـلا 

(1) «. ...لماکلا للّذتلا  عوضخلا و  عقی  هلجأل 

يانعم هب  لاِعف »  » نآ نزو  ...تسا  هّللا »  » هملک لصا  هلإلا »  » هک تسا  نآ  ماقم  نیا  رد  دوش  یم  رهاـظ  نم  يارب  هک  هچنآ  میوگ : یم  »
« هلأ  » يانعم بوتکم .»  » يانعم هب  باتک »  » دننام تسا  لوعفم » »

ینتورف و عضاوت و  عوضخ و  شتـسرپ ، ّتیدوبع و  لصا  دـنا و  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  یتعامج  هچناـنچ  تسا  درک ) تداـبع  « ) دـبع »
شتـسرپ و یهاگ  تسا و  هدومن  حیرـصت  نآ  هب  يوغل  يرهوج  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب ، یم  يراوخ  يراداـن و  یکچوک و  شریذـپ 
، نآ ِمات  قادصم  لماک و  ِدرف  هب  تسا  ظفل  فارـصنا  رطاخ  هب  نیا  دـیاش  و  دوش ، یم  ریـسفت  يراوخ  یکچوک و  تیاهن  هب  ّتیدوبع 

« ...دوش یم  عقاو  وا  رطاخ  هب  لماک  يراوخ  یکچوک و  عضاوت و  ینتورف و  هک  تسا  يدوبعم  هلإلا »  » سپ

تروص هب  هدش و  فذـح  لامعتـسا  ترثک  رد  یمود  هزمه  هک  هدوب  هلإلا »  » نآ لصا  هّللا »  » هلالج ظفل  : » دـیوگ یم  نازیملا  بحاص 
شیانعم هلأی » لجرلا و  هلا  : » دـنیوگ یم  یتقو  تسا ، شتـسرپ  يانعم  هب  هک  دـشاب ، هلأ »  » هداـم زا  هلإ »  » هملک و  تسا ، هدـمآرد  هّللا » »

هملک تسا و  ینادرگرـس  ریحت و  يانعم  هب  هک  دـشاب  هلو »  » هدام زا  تسه  مه  نکمم  درک ، شتـسرپ  تداـبع و  ینـالف  هک  تسا  نیا 
ار يادخ  رگا  و  دشاب ، یم  بوتکم  يانعم  هب  باتک  هک  نانچمه  تسا ، هولأم »  » لوعفم يانعم  هب  ءاف و  هرسک  هب  لاِعف  نزو  رب  هدربمان 

(2) «. تسا نادرگرس  ناریح و  وا  ییاسانش  رد  رشب  لوقع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  تسا و  دوبعم  هولام و  نوچ  دنا  هتفگ  هلا » »

یمن بوسحم  وا  تافـص  زا  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  سدـقم  تاذ  يارب  تسا  ْمَلَع  ًالعف  دـشاب ، هک  هچره  هّللا »  » لصا لاح  ره  هب 
ییادخ و  تسا ؛ هدش  عمج  لامک  تافص  مامت  مسا  نیا  رد  تسا  دوجولا  بجاو  هک  وا  تاذ  يارب  تسا  یمسا  طقف  هکلب  دوش ،

67 ص :

.233  / نایبلادجم . 1 - 1
.1/31 نازیملا ، همجرت  . 2 - 2
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.تسا شتسرپ  هتسیاش  دوش و  یم  تدابع  قاقحتسالاب  هک  تسا  يراگدنوادخ  اهنت  نینچنیا 

هک تسا  ههبـشم  تفـص  میحر  هملک  دنک و  یم  تلالد  تمحر  يرایـسب  رب  هک  تسا  هغلابم  هغیـص  نمحر ، هملک  میحرلا :» نمحرلا  »
نیمه هب  و  تسا ، همحرلا  مئاد  يادـخ  میحر  يانعم  همحرلاریثک و  شیانعم  نامحر  يادـخ  سپ  دـناسر ، یم  ار  ءاقب  ماود و  تابث و 

نینمؤم و زا  اهناسنا  تادوجوم و  مومع  لاح  لماش  هک  يریثک  تمحر  رب  دـنک  تلالد  هک  تسا  نیا  تمحر  هملک  اب  بساـنم  تهج 
نیمه هب  زین  و  دوش ، نیرفاک 

نینمؤم هب  اـهنت  هک  یتـمحر  دـنک ، تلـالد  وا  یقاـب  تباـث و  تمحر  یمئاد و  تمعن  رب  میحر  هملک  هک  تسا  نآ  رت  بساـنم  تهج 
(1) .دنک یم  هضافا 

نآ و أدبم  هعساو و  تمحر  بحاص  وا  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ناحبـس  دنوادخ  رب  میحر »  » و نمحر »  » قالطا دیامرف ...« : دجمأ  دج 
رد ار  تمحر  رـصح  عقاو  رد  و  یلولح ...، مایق  هن  تسا  يرودص  مایق  دنوادخ  هب  تمحر  مایق  تسا و  نآ  هدنهدرارق  هدـننک و  لعج 

تمحر تفـص  وا ، ریغ  هن  تسا ، وا  يارب  طـقف  هقلطم  تمحر  درادـن و  دوجو  وا  زج  یقیقح  هدـننک  محر  هک  دـنک ، یم  یلاـعت  قح 
(2) «. ...تسا وا  صتخم  طقف 

وا هب  دـنک و  یم  زاغآ  دوخ  دای  اب  نینچ  ار  مـالک  دزوماـیب ، شا  هدـنب  هب  ار  شدوخ  دـمح  دـهاوخ  یم  هک  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  و 
: تسا هدش  دراو  تایاور  رد  ورنیا  زا  درک و  زاغآ  وا »  » مان اب  تسیاب  یم  ار  يراتفگ  لعف و  ره  هک  دهد  یم  میلعت 

(3) .رتبأ وهف  هّللا  مساب  هیف  أدبی  مل  لاب  يذ  ٍرمأ  ُّلک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.دسر یمن  هجیتن  هب  ددرگن  زاغآ  دنوادخ  مان  اب  هک  یمهم  راک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دشاب يراج  ناملسم  کی  بلق  نابز و  رب  هراومه  تسیاب  یم  ادخ  دای  مان و  يرآ 

68 ص :

.فرصت كدنا  اب  نازیملا 1/33 ، همجرت  . 1 - 1
.248  / نایبلادجم . 2 - 2

نازیملا 1/16. 212 ؛  / نایبلادجم فاشکلا 1/3 ؛ .3 - 3
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مظعألا هّللا  مسا  یلإ  برقأ  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » ّنإ : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هربتعم  تیاور  رد 
(1) «. اهضایب یلإ  نیعلا  داوس  نم 

.نآ يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  تسا  رتکیدزن  دنوادخ  مظعا  مسا  هب  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  »

( نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  )

: دنک یم  انعم  نینچ  ار  دمح  تادرفم  رد  بغار 

َّنإف رکشلا  نم  ُّمعأ  حدملا و  نم  ّصخأ  وه  هلیضفلاب و  هیلع  ءانثلا  یلاعت ، هّلل  دمحلا  دمح : »

امک ههجو  هحابـص  هتماق و  لوطب  ُناسنإلا  حدُمی  دقف  ریخـستلاب  هیف  هنم و  لاقی  اّمم  هرایتخاب و  ناسنإلا  نم  نوکی  ام  یف  لاقی  حدـملا 
ٌدـمح و ٍرکـش  ُّلکف  همعن  هلباقم  یف  ّالإ  لاقیال  رکـشلا  .لّوألا و  نود  یناثلا  یف  نوکی  دـمحلا  هملع و  هئاخـس و  هلام و  لذـبب  حدـُمی 

هلاصخ ترثک  اذإ  ٌدّـمحم  َدِـمُح و  اذإ  ٌدومحم ، نالف  لاقی : ادـمح و  ٍحدـم  ُّلک  سیل  ٌحدـم و  ٍدـمح  ّلـک  ارکـش و  ٍدـمح  ّلـک  سیل 
(2) «. ادومحم َدِجُو  اذإ  ٌدّمحم  هدومحملا و 

رد دوش  یم  عقاو  حدم  هک  یتسردب  سپ  رکـش ، زا  تسا  ّمعأ  و  حدـم ، زا  تسا  ّصخا  دـمح  تسا و  وا  رب  انث  ادـخ  رب  دـمح  دـمح :
حدم شیابیز  يور  تماق و  يدنلب  رطاخ  هب  ناسنا  تسا ، اراد  یعیبط  روط  هب  وا  هچنآ  رد  دهد و  یم  يور  ناسنا  رایتخا  هب  هک  هچنآ 

یم عقاو  یمود  رد  طقف  دمح  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  حدم  شملع  تواخـس و  شلام و  شـشخب  رطاخ  هب  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم 
ره تسین و  رکـش  يدـمح  ره  یلو  تسا  دـمح  يرکـش  ره  سپ  یتـمعن ، لـباقم  رد  رگم  دوش  یمن  هتفگ  رکـش  .لوا و  رد  هن  دوـش 

تـسا دـمحم  دوش و  دـمح  هک  یماـگنه  تسا  دومحم  ینـالف  دوش  یم  هتفگ  و  تسین ، دـمح  یحدـم  ره  یلو  تسا  حدـم  يدـمح 
.دشاب دومحم  هک  دوش  یم  ینامز  دمحم  سپ  دوش  ناوارف  شدومحم  هدیدنسپ و  تافص  هک  یماگنه 

حدم و اب  ار  نآ  قرف  مه  درک و  انعم  ار  دمح  مه  هک  بغار  ناور  مالک  نیا  زا  دعب 

69 ص :

ح11. مالسلا 2/5 ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 1 - 1
.130  / نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  . 2 - 2
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: میبایب باب  نیا  رد  زین  ار  ناشیا  مالک  ات  مینک  یم  عوجر  نازیملا  هب  دومن  نایب  رکش 

قارغتـسا و هملک  نیا  لوا  رد  لا »  » و دـشاب ، هتفرگ  تروص  رایتخا  هب  هک  تسا  یلیمج  لمع  ربارب  رد  شیاتـس  انث و  يانعم  هب  دـمح  »
(1) «. تسا یکی  موهفم  انعم و  رد  دشاب  هک  مادک  ره  و  دشاب ، سنج  لا »  » تسا نکمم  دناسر و  یم  ار  تیمومع 

زا ریغ  يرگید  هک  دـیآ  یمرب  هیآ  زا  ارهاـظ  دـناد ، یم  وا  لاـثم  یب  تاذ  دـنوادخ و  نآ  زا  طـقف  ار  دـمح  شیاتـس و  اـنث و  هیآ  نـیا 
زا دوش  عقاو  ملاع  رد  هک  يدمح  ره  مینیب ، یم  میرگنب  رت  قیقد  رگا  تسا و  وا  نآ  زا  طقف  دمح  و  درک ، دمح  ناوت  یمن  ار  دنوادخ 

هچ دنک  یم  دمح  هک  یسک  دماح ، تهج  زا  ًالّوأ  ددرگ ، یمرب  یلاعت  يراب  تاذ  هب  تهج  هس 

نآ لابق  رد  هک  یگژیو  نیا  دوش ، یم  دمح  هک  یسک  دومحم  تهج  زا  ایناث  تسا ، هداد  وا  هب  ار  دمح  يورین  ینعی  ناوت ، نیا  یسک 
یهلا هوق  لوح و  زا  لاعفا  همه  اریز  دشاب ، دمح  هک  لعف  تهج  زا  اثلاث  تسا ، هداد  وا  هب  یسک  هچ  ار  وا  یتسه  هکلب  دوش ، یم  دمح 

.دریگ یم  تأشن 

تفگ ناوت  یم  ددرگ و  یم  زاـب  دـنوادخ  هب  دـشاب  هک  يدـمح  ره  هب  يدومحم و  ره  دـمح  تهج  رد  يدـماح و  ره  ساـسا  نیا  رب 
.هّللدمحلا

: دراد هراشا  ساربن  رد  هرس  سدق  يراوزبس  یجاح  موحرم  لوق  انعم  نیمه  يوس  هب  و 

تبث دومحم  ِّيأل  اهرهاظ  ْتََدب  ٍدماح  ّيأ  ْنِم  ٌدماحم 

لیاضف لضاوف  هّلل  ذإ  لئا  هیلإ  هقیقحلا  یفف 

(1) هلوحب هیدماح  ّلک  لب  هب  صوصخم  دمحلا  ّلک  دمحلاف 

طقف دـمح  هاگنآ  میتسناد  لخاد  ار  شتـسرپ  تدابع و  رگا  یلو  مینادـن ، لخاد  ار  تدابع  دـمح ، يانعم  رد  هک  تسا  ییاـج  رد  نیا 
يارب دنک و  یم  ادیپ  دنوادخ  هب  صاصتخا 

70 ص :
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.داد ظفل  رییغت  نآ  دننام  رگید  یظافلا  ای  حودمم  حدام و  حدم و  هب  ار  قوف  ياهترابع  ناوت  یم  تسین و  زیاج  وا  ریغ 

هب دـنک  شیاتـس  دـیجمت و  فیرعت و  ار  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  رگا  هک  تسین  يا  ههبـش  کـش و  چـیه  ياـج  نیا  رد  تروص  ره  رد  و 
ای ددرگ ، یم  بوسحم  زین  قلاخ  شیاتس  قولخم ، شیاتس  دنا و  هدوتس  ار  دنوادخ  قولخم  اریز  ددرگ ، یم  زاب  یلعأ  َّلج و  دنوادخ 

تفـص کی  شیاتـس  ور  نیا  زا  دراد ، دوجو  تلع  رد  رتلماک  رترب و  هجو  هب  لولعم ، لامک  تافـص  ماـمت  هفـسالف ، قیقد  تراـبع  هب 
دوجو نآ  ئف  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  افرع ، رظن  اـب  .ددرگ و  یم  بوسحم  زین  تلع  رد  لاـمک  تفـص  ناـمه  شیاتـس  لولعم ، رد  لاـمک 

سدـقم تاذ  ینعی  ئـش )  ) نآ لـصا  هب  عـقاو  رد  دوـش ، یم  ناـیب  ئف  يارب  ارهاـظ  هـک  اهـشیاتس  نـیا  هـمه  رگید  دـناد ، یم  سدـقم 
.ددرگ یم  زاب  يدنوادخ 

ریشی لامجلا  كاذ  یلإ  ٌّلک  ٌدحاو و  کنسح  یّتش و  انتارابع 

وه و  هبیبرلا ، هنم  یبرملا و  حلـصملا و  کلاملا و  وه  و  : » دیامرف یم  نینچ  دناد و  یم  ََببَر »  » زا ذوخأم  ار  ّبر  نایبلا  بحاص  بر :» »
(1) «. رادلا ّبر  هنیفسلا و  ّبر  لاقیف  ءیش ، یلإ  افاضم  ّالإ  یلاعت  هریغ  یلع  قلطیال 

هب هکنیا  رگم  دوش  یمن  قالطا  یلاعت  دنوادخ  ریغ  رب  دـشاب و  یم  هبیبر  هملک  نیا  زا  تسا و  یبرم  حلـصم و  کلام و  يانعم  هب  بر 
.رادلا بر  هنیفسلا و  بر  دوش  هتفگ  ًالثم  دوش  هفاضا  يرگید  هملک 

نیا يانعم  رد  لصا  هک  تسا  نیا  مهد  یم  لامتحا  يوق  روط  هب  نم  هچنآ  : » دیامرف یم  فیرـشلا -  هماقم  هّللا  یلعأ  دج -  موحرم  و 
: تسا هدومرف  بر »  » يانعم رد  شریـسفت  رد  ییاهب  خیـش  هک  هنوگ  نامه  تسا ، بوبرم  نؤوش  روما و  حالـصا  تیبرت و  بر »  » ظفل

هدیدنسپ فیرعت  نیا  (2) و  .دنیوگ تیبرت  ار » شلامک  هب  جیردت  روط  هب  یش ء  ندناسر  »
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(1) «. تسا

یم ار  تادوجوم  کت  کت  مه  دوش ، یم  تادوجوم  یمامت  لماش  شیانعم  تسا و  مـال  هحتفب  َملاـع »  » عمج هملک  نیا  «: » نیملاـعلا »
یعون ره  فنص  فنـص ، مه  ناسنا و  ملاع  ناویح و  ملاع  تابن و  ملاع  دامج و  ملاع  دننام  ار ، اهنآ  عون  عون ، مه  دناوخ ، ملاع  ناوت 

(2) «. مجع ملاع  برع ، ملاع  دننام  ار 

.یتسه همه  نایناهج و  همه  هدننک  تیبرت  کلام و  رایتخا و  بحاص  دوش ، یم  ناور  یسراف  هب  نیملاعلا » ّبر   » نیا ساسارب 

نآ زا  اهدـمح  همه  هک  بیترت  نیدـب  دـشاب ، هّللدـمحلا »  » لّوا تمـسق  لـیلعت  ماـقم  رد  نیملاـعلا » ّبر   » هیآ زا  تمـسق  نـیا  دـیاش  و 
.تسا نیملاعلا  ّبر  وا  اریز  تسا ، دنوادخ 

، ْتَُربَک وأ  ْتَرُغَـص  همعنب  ٍدبع  یلع    ُ هّللا معنأ  ام  دندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هحیحـص  تیاور  رد  و 
.(3) اهرکش يَّدأ  ّالإ  هّللدمحلا ، لاقف :

« هّللدمحلا : » دیوگب تمعن  نآ  لباقم  رد  هدنب  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  تیانع  شا  هدنب  هب  ار  یکچوک  ای  گرزب  تمعن  چیه  دـنوادخ 
.تسا هدرک  ءادا  ار  تمعن  نآ  رکش  هکنیا  رگم 

( میحرلا نمحرلا  )

نافرعلا نزخم  بحاص  تسا ؟ هدش  نایب  راب  ود  ارچ  و  تسیچ ؟ هژاو  ود  نیا  رارکت  رِس  اما  دش ، هداد  حیضوت  هلمـسب  رد  هژاو  ود  نیا 
.دنک یم  نایب  هجو  شش  رد  ار  لاوئس  نیا  خساپ   (4) نایبلا حور  بحاص  زا  لقن  هب 

.تسا یضرع  هحتاف  رد  تسا و  یتاذ  تمحر  .دیدرگ  جردنم  هّللا  مسب  رد  یتمحر  . 1»

هحتاف هروس  ءزج  هّللا  مسب  دوش  هتسناد  هک  تسا  نیا  يارب  نمحر  ظفل  رارکت  . 2
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(1) .تسین

وا رکذ  وا و  ندومن  دای  رایسب  یلاعت  قح  یتسود  تمالع  هک  اریز  دننارب  نابز  هب  ار  تفـص  ود  نیا  ررکم  هک  تسا  ناگدنب  داشرا  . 3
.تسا

ناـمه هب  تادوجوم و  ماـمت  هب  دراد  هطاـحا  وا  یناـمحر  تفـص  هک  تسا  یـسک  نآ  نیملاـعلا  بر  هک  تسا  نیا  ناـیب  ماـقم  رد  . 4
زا سپ  هکنیا  رِـس  تسا  نیا  دزرمآ  یم  ترخآ  رد  هک  تسا  میحر  دنارورپ و  یم  دـهد و  یم  يزور  ار  همه  هک  تسوا  ماع  تمحر 

«. نیدلا موی  کلام   » هدومرف نآ 

رـشب زا  هک  یـسک  لوا  ددرگ و  یم  رـشب  لاح  لماش  یهلا  تمحر  هک  تسا  راگدرورپ  شیاتـس  دمح و  اب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  . 5
ای هّللا  کمحر  دومرف : يو  دمح  خساپ  رد  دنوادخ  سپس  هّللدمحلا و  تفگ : هسطع  زا  سپ  هک  دوب  مدآ  ترضح  دومن  ار  قح  دمح 

.مدآ

تفص هب  تسا و  راتخم  لعاف  دنوادخ  مینادب  هک  تسا  نیا  يارب  رارکت  . 6

(2) «. دنارورپ یم  ار  دوخ  تاقولخم  دهد و  یم  يزور  شینامحر 

: هک دریذپ  یم  نینچ  ار  رما  نیا  رِس  دوخ  نافرعلا  نزخم  بحاص  یلو 

مـسا ود  نیا  هک  دیامرف  میلعت  دنادرگ و  رکذـتم  ار  ام  هک  دـشاب ، نیا  نآ  تاکن  رارـسا و  زا  یکی  دـیاش  دـسر  یم  رـصاق  رظن  هچنآ  »
ماع صاخ و  تمحر  لومشم  هلیـسو  نیا  هب  مییامن و  نیقلت  دوخ  سفن  هب  میـشاب و  رکذتم  بلق  هب  مینارب و  نابز  هب  ررکم  ار  كرابم 

(3) «. میدرگ يدنوادخ 

هنومن ناونع  هب  درادن ، ار  اهنآ  همه  حرط  تیفرظ  رـصتخم  نیا  هک  تسا  ناوارف  میحرلا » نمحرلا   » رارکت هوجو  رد  نخـس  لاح  ره  هب 
.دنوش یم  رکذتم  ار  یهوجو  باب  نیا  رد  زین  ناشیا  هک  دینک ، هعجارم  هرس  سدق   (4) دج موحرم  ریسفت  هب  دیناوت  یم 

73 ص :
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( نیدلا موی  کلام  )

يداصتقا هطبار  یعون  میناوخب  کلام  رگا  نیدلا ، موی  کلام  نیدـلا و  موی  ِکلَم  دـنا ، هدـناوخ  وحن  ود  هب  تئارق  دـیتاسا  ار  هیآ  نیا 
دنوادخ ینعی  تسا ، یسایس  هطبار  یعون  میناوخب  ِکلَم  رگا  میا و  هتـسناد  یتسه  ناهج  مامت  یقیقح  کلام  ار  دنوادخ  ینعی  تسا ،

.میا هتسناد  یتسه  ناهج  رب  طاحم  طلسم و  اورنامرف و  ار 

نامه اریز  دـنک ، یم  زین  ار  ِکلَم  يانعم  هدافا  میناوخب ، ماـن  نیدـب  ار  دـنوادخ  رگا  اریز  دـیآ ، یم  رظن  هب  رتهب  کـلام  تئارق  ارهاـظ 
زا دنوادخ ، تیکلام  تشذگ  هک  روط  نامه  اصوصخ  دشاب ، زین  کلام  هک  دراد  یتسرپرـس  تیالو و  ییاورنامرف و  هطلـس و  صخش 

.دراد هارمه  هب  زین  ار  تیِکلَم  هاگآدوخان  هک  تسا ، یقیقح  تیکلام  عون 

هک یلاح  رد  درادن ، رارق  تیکلام  ِکلَم ، يانعم  رد  ورنیا  زا  دشاب ، کلام  تسیاب  یمن  امتح  یِکلَم ، ره  دوش ، تئارق  کلم  رگا  یلو 
دوجو زین  تیِکلَم  تیکلام ، يانعم  رد 

.تسا رتهب  کلام  تئارق  تفگ  ناوتب  دیاش  نیاربانب  دراد ،

هب رداـبتم  ًـالّوأ  هک  هچنآ  یلو  تسناد  هتفهن  و  داد ، رارق  نآ  رد  ار  تیکلاـم  یتاریبعت ، هب  ناوت  یم  دوش ، دـناوخ  رگا  مه  کـلم  هتبلا 
.تشذگ هک  تسا  يرما  نامه  تسا  نهذ 

شلها هب  ار  رما  لیـصفت  هک  دـنا ، هدیـشک  ریرحت  هتـشر  هب  ار  یلئاـسر  هکلب  تـسا ، هدـش  رکذ  یهوـجو  تـئارق  ود  ره  دـییأت  يارب  و 
.ملاعلا هّللاو  مینک ، یمراذگاو 

: دنک یم  انعم  نینچ  ار  موی  تادرفم  رد  بغار  موی :» »

(1) «. تناک ٍهَّدُم  َّيأ  نامزلا  نم  ٍهَّدُم  نع  هب  ُرَّبَُعی  دق  اهبورغ و  یلإ  سمشلا  عولط  تقو  نع  هب  ُرَّبَُعی  مویلا  »

.دشاب هک  ردقچ  ره  ینامز  یتدم و  زا  نآ  هب  دوش  یم  ریبعت  یهاگ  نآ و  بورغ  ات  دیشروخ  عولط  نامز  هب  دوش  یم  ریبعت  موی  زا 

.تسا ازج  باسح و  يانعم  هب  نیدلا :» »

74 ص :
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ازج و زور  رایتخا  بحاص  کلام و  هک  تسا  یمیحر  نامحر و  دـنوادخ  نآ  زا  دـمح  دوش  یم  اجنیا  ات  هروس  ياـنعم  بیترت  نیدـب 
.تسا باسح 

هک ناـسنا  هب  تسا ، دـنوادخ  میلعت  دـعب  هب  هیآ  نیا  زا  تسا ، هدوـب  دـنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  دـمح و  دروـم  رد  ثحب  هیآ  نیا  اـت 
زین يرگید  نایب  دوش ، یم  هتفگ  يدعب  تالمج  بطاخم  تروص  هب  هک  تسا  تهج  نیدب  دهاوخب ، هچ  ادخ  زا  و  دنک ، اعد  هنوگچ 
یم ار  یبئاغ  درف  شیاتـس  دمح و  يو  تسین و  رـضاح  وا  هک  دنک  نامگ  ادـخ  هدـنب  ادابم  هکنیا : نآ  درک و  رکذ  نآ  يارب  ناوت  یم 

.هّللارضحم َملاعلا  هکلب  دنتسه  وا  روضح  رد  اهناسنا  دراد و  روضح  اهناکم  همه  رد  وا  هک  رما  نیا  رب  تسا  يرکذت  دنک و 

( ُنیِعَتْسَن َكاّیإ  ُدُبْعَن و  َكاّیإ  )

.یشکرس نایصع و  هنوگ  چیه  نودب  تسا  ضحم  تعاطا  تدابع  و  تسا ، تدابع  ردصم  زا  دبعن » »

دش ورنیا  زا  دنتـشاد  مدقم  لعف  رب  ار  باطخ  ریمـض  دنکب ، رـصح  هدافإ  دنتـساوخ  یم  نوچ  دوب ، كدبعن »  » لصا رد  دبعن » كایا   » و
.دراد دنوادخ  هب  راصحنا  تدابع  دنا ، هتفگ  تهج  نیدب  و  میراد ، وت  تعاط  رد  شوگ  مینک و  یم  تدابع  ارت  طقف  ُُدبْعَن » َكاّیإ  »

یلوق یلع  تسا ، مالسا  یعمج  حور  هناشن  رما  نیا  تسا ، ام ) « ) ان  » عمج ریمـض  تسا ، هجوت  لباق  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  يرگید  هتکن 
.دنا هتفگ  رما  نیا  رد  هک 

یم نیا  شیانعم  هجیتن  رد  هدرک  رکذ  قلطم  ار  نآ  تسا و  هدادن  رارق  یطرـش  دیق و  تدابع  يارب  نوچ  : » دیامرف یم  نازیملا  بحاص 
يراک تندیـسرپ  زا  ریغ  نم  يرادن و  ینأش  ندـش  هدـیتسرپ  زا  ریغ  ادـخ )  ) وت سپ  میرادـن ، یناشن  وت  یگدـنب  زا  ریغ  هب  ام  هک  دوش 

(1) «. مرادن
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تـسا يراج  زین  هیآ  نیا  رد  هک  قوف ، یبدا  هدـعاق  نامه  ساسارب  تسا ، ندرک  يرای  بلط  ياـنعم  هب  تناعتـسا ، نیعتـسن :» كاـیإ  »
زا یلعف  ره  هب  تبسن  يرما و  ره  رد  ینعی  تسا ، هدش  رکذ  قلطم  نوچ  و  مییوج ، یم  کمک  وت  زا  طقف  ایادخ  دوش ، یم  هیآ  موهفم 

.مییوج یم  يرای  ددم و  وت 

راک لوغـشم  زین  تنامرف  رما و  هب  يا و  هداد  رارق  وت  هک  میناد  یم  یلیاسو  ار  وت  زا  ریغ  میریگ و  یم  کمک  وت  زا  طـقف  يرما  ره  رد 
یف رِّثؤمال  اریز : تسین ، هتخاس  یلعف  چیه  نآ  هدـهع  زا  دـیآ و  یمن  يراک  چـیه  هب  يا  هلیـسو  چـیه  ینکن  رما  وت  رگا  و  دـنوش ، یم 

.هّللا ّالإ  دوجولا 

( َمیقتسملا َطارَّصلا  اَنِدْها  )

ار ام  ادـنوادخ  دـنک : یم  اعد  نینچ  دـنوادخ  هب  باطخ  هدـنب ، ساسا  نیا  رب  تسا ، اعد  ماقم  رد  رما و  لعف  يدـه ، هدام  زا  اندـها :» »
.نک تیاده 

دش دندرک ، داص »  » هب لدب  ار  نیـس  رخآ ، ط »  » رطاخ هب  تسا و  نشور  هار  هداج و  يانعم  هب  نیـس »  » اب طارـس  لصا ، رد  طارـصلا :» »
(1) .طارص

.تسا پچ  تسار و  هب  فارحنا  مدع  لادتعا و  يانعم  هب  میقتسملا :» »

میقتـسم طارـص  : » دریگ یم  هجیتن  نینچ  لیبس  طارـص و  توافت  ناـیب  همدـقم و  تفه  رکذ  زا  دـعب  همحرلا ،» هیلع   » نازیملا بحاـص 
هب ار  یمدآ  هک  یقیرط  ره  تسا و  نآ  زا  يا  هبعـش  دـنراد ، ادـخ  يوس  هب  قیالخ  هک  يرگید  هار  ره  هک  ادـخ ، يوس  هب  تسا  یهار 
نآ اب  دوش  ضرف  هک  یقیرط  یهار و  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  .تسا  اراد  ار  میقتـسم  طارـص  زا  يا  هرهب  دـنک ، یم  ییاـمنهر  ادـخ  يوس 

رادقم هب  هار  نآ  رگا  دشاب ، نمـضتم  اراد و  میقتـسم  طارـص  زا  شدوخ  هک  دنک  یم  ییامنهار  قح  ادخ و  يوس  هب  ار  یمدآ  رادـقم 
؛  دناشک یم  رتشیب  دشاب ، هتشاد  رتشیب  رگا  دناشک و  یم  ادخ  يوس  هب  رتمک  ار  دوخ  ورهر  دشاب ، اراد  ار  میقتسم  طارص  زا  یکدنا 
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تهج نیمه  هب  دناسر و  یم  دنک و  یم  تیاده  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  ورهر  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  میقتـسم  طارـص  دوخ  اما  و 
هب هک  هدش ، هتفرگ  طرس )  ) هدام زا  اریز  تسا  نشور  هار  يانعم  هب  طارص  هملک  نوچ  داهن ، میقتـسم  طارـص  ار  نآ  مان  یلاعت  يادخ 

وس و نیا  دـناوت  یمن  رگید  هک  هدرب ، ورف  شیوخ  يولگ  يارجم  رد  هدـیعلب و  ار  دوخ  ورهر  ّهنأک  نشور  هار  تسا و  ندـیعلب  يانعم 
دهاوخب هک  تسا  يزیچ  ره  ياـنعم  هب  مه  میقتـسم )  ) هملک دوش و  نوریب  شمکـش  زا  هک  دراذـگ  یمن  زین  دوـش و  فرحنم  وـس  نآ 

ناسنا دننام  دشاب ، طلسم  دوخ  تاقلعتم  دوخ و  لداعت  لرتنک و  رب  دنک ، هیکت  يزیچ  هب  هکنیا  نودب  دناوتب  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور 
، دشابن ریذپ  فلخت  رییغت و  شفصو  هک  تسا  يزیچ  هب  میقتسم  يانعم  تشگرب  هجیتنرد  تسا ، طلـسم  دوخ  روما  رب  هک  يا  هداتـسیا 
مدرم و تیادـه  رد  هک  یطارـص  زا  دوش  یم  ترابع  میقتـسم  طارـص  سپ  نیا ، میقتـسم  يانعم  دـش و  نآ  طارـص  ياـنعم  هک  لاـح 

ار دوخ  رثا  نیا  دصرددص  دنکن و  فلخت  ناشدصقم  تیاغ و  يوس  هب  ناشدناسر 

(1) «. دشخبب

نب ملسم  زا  شلصتم  دنس  هب  دوش _  یم  بوسحم  هماع  نیرسفم  نیرتگرزب  زا  هک  لاس 427ق  هب  هتشذگرد  یبلعث -  ریسفت  بحاص 
لآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هار  میقتسم  طارص  دیوگ : یم  میقتـسملا » طارـصلا  اندهإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  هدیرب  یبأ  زا  نایح 

.(2) تسا مالسلا  مهیلع  دمحم 

.(3)« ٌمیقتسم ٍّیلع  ُطارص  اذه  : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يا  هنسح  تیاور  رد 

.تسا یهلا  میقتسم  طارص  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هار  طارص و  نیا 

.دراد رجح  هکرابم  هروس  زا  هیآ 41  هب  یفیطل  هراشا  تیاور  نیا  و 
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طارـصلا نحن  هّللا و  باوـبأ  نحن  : »... دـندومرف هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لوـق  زا  يرگید  هربـتعم  تیاور  رد  و 
.(1)« هّرس عضوم  نحن  هدیحوت و  ناکرأ  نحن  هیح و  همجارت و  نحن  هملع و  هبیع  نحن  میقتسملا و 

نامجرتم یهلا و  شناد  هنیجنگ  ام  میتسه و  يدـنوادخ  تسار ) هار   ) میقتـسم طارـص  ام  میتسه و  یهلا  ضیف  تمحر و  ياـهرد  اـم 
.میتسه یهلا  رارسا  ّلحم  شدیحوت و  ناکرا  شیحو و 

( َنیِّلاَّضلا مهیلع و ال  ِبوضغملا  ِریغ  مهیلع  َتمعنأ  َنیذلا  َطارِص  )

هب دنوادخ  هک  دناد ، یم  یناسک  هار  ار  نآ  و  دنک ، یم  نایب  دهد و  یم  حیـضوت  هیآ  نیا  میتشاد ، یلبق  هیآ  رد  هک  یمیقتـسم  طارص 
: درب یم  مان  نینچ  دوخ  ار  دارفا  نیا  دنوادخ  و  يداد ] تمعن  ناشیا  هب  هک  نانآ  هار   ] تسا هداد  تمعن  اهنآ 

َکئلُوا َنُسَح  َنیحلاَّصلا َو  ِءادـهُّشلا َو  َنیقیدـصلا و  َنّییبـنلا و  نِم  مهیلع    ُ هّللا َمَْعنأ  َنیذـلا  َعَـم  َکـَئلوُاَف  َلوُـسَّرلا  و    َ هّللا عُِـطی  ْنَم  «َو 
(2)« اقِیفَر

نایوگتسار ناربمایپ و  زا  تسا ، هداد  تمعن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دوب ، دهاوخ  یناسک  اب  دنک ، یم  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یسک 
.دنتسه یبوخ  ناهارمه  دارفا  نیا  و  ناحلاص ، نادیهش و  و 

تیاده ییامنهار و  نیحلاص  ءادهـش و  نیقیدص و  ناربمایپ و  هار  هب  ار  ام  ادـنوادخ  دوش : یم  هیآ  يانعم  اجنیا  ات  ساسا  نیا  رب  سپ 
.نک

« مهیلع ِبوضغملا  ِْریَغ  »

.دنا هتفرگ  رارق  بضغ  مشخ و  دروم  هن  اهنآ 

نایدوهی دنا ، هتفگ  هچنانچ  قیداصم  نیا  زا  یکی  دنراد ، یناوارف  ددعتم و  قیداصم  تسا ، هتفرگ  بضغ  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  یناسک 
: دیامرف یم  نایدوهی  درومرد  دنوادخ  دنتسه ،
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(1)« ...َو ِْهیَلَع  َبِضَغ  َو    ُ هّللا ُهَنََعل  ْنَم  »

.تفرگ بضغ  وا  رب  درک و  تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک 

« َنّیِلآّضلا «و ال 

.دنا هارمگ  هن  و 

: تسا هدومرف  ناشیا  دروم  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  يراصن  ناهارمگ  قیداصم  زا  یکی  دنراد ، ناوارف  ددعتم و  قیداصم  زین  ناهارمگ 

(2)« ارِیثَک اوُّلَضأ  ُْلبَق َو  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  »

.دندرک هارمگ  زین  ار  يدایز  دادعت  دندش و  یهارمگ  راچد  نیا  زا  لبق  نایحیسم  يراصن و 

بضغ دروم  ریـسم  زا  ار  اهنآ  ریـسم  دناد و  یم  ناگدش  هداد  تمعن  هار  ار ، میقتـسم  هار  دنوادخ ، دمح  هروس  نایاپ  رد  بیترت  نیدب 
.دنک یم  ادج  ناهارمگ  اه و  هتفرگ  رارق 

تلیـضف رد  یثیدـح  ماتخ  نسُح  تهج  تفای ، نایاپ  نف  مظاعا  زا  یتاحیـضوت  رـصتخم  اب  دـمح  هروس  یظفللا  تحت  همجرت  اجنیا  ات 
: دوش یم  رکذ  دمح  هروس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ُتعمس  دقل  لاق : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع  نویعلا  یف  و 

مسب : » دبعلا لاق  اذإ  لأس ، ام  يدبعل  و  يدبعل ، اهفصن  یل و  اهفصنف  يدبع  نیب  ینیب و  باتکلا  هحتاف  ُتمّسق  ّلجوّزع : هّللا  لاق  لوقی :
.هلاوحأ یف  هل  كرابُا  و  هروُما ، هل  َمِّمَتُأ  نأ  َّیلع  َّقح  یمساب و  يدبع  أدب  هلالج : لج  هّللا  لاق  میحرلا » نمحرلا  هّللا 

تِعفُد یتلا  ایالبلا  َّنأ  و  يدنع ، نِم  هل  یتلا  معنلا  َّنأ  ِملَع  و  يدبع ، یندَمَح  هلالج : لج  هّللا  لاق  نیملاعلا ،» بر  هّللدـمحلا  : » لاق اذاف 
.ایندلا ایالب  هنع  ُتعفد  امک  هرخآلا  ایالب  هنع  عفدأ  و  هرخآلا ، مَِعن  ایندلا  مَِعن  یلإ  هل  فیضُأ  ّینأ  مکدِهُْشا  یلو  _ ُّطَِتبف هنع 

ّنلزجُأل و  هّظَح ، یتمحر  ْنِم  ّنّرفوأل  مکدِهُْشا  میحرلا  نمحرلا  ّینأب  يدبع  یلدِهَش  هلالج : ّلج  هّللا  لاق  میحرلا ،» نمحرلا  : » لاق اذإف 
.هبیصن یئاطع  ْنِم 

موی کلاملا  انأ  ّینأ  یل  فرتعا  امک  مکدهُشا  یلاعت : هّللا  لاق  نیدلا ،» موی  کلام  : » لاق اذإف 
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.هتائیس نع  ّنزواجتأل  و  هتانسح ، ّنّلبقتأل  و  هباسح ، باسحلا  موی  ّنلّهسُال  نیدلا ،

یف هفلاخ  ْنَم  ُّلک  هِطبْغَی  اباوث  هتدابع  یلع  هّنبیثُال  مکدِهـُشا  ُدـُبعی ، ياّیإ  يدـبع ، َقَدَـص  ّلجوّزع : هّللا  لاق  دـبعن ،» كاّیإ  : » لاـق اذإـف 
.یل هتدابع 

و هدـئادش ، یف  هّنثیغُأل  و  هرمأ ، یلع  ُهنّنیعُأل  مکدِهُْـشا  أجتلا و  َّیلإ  يدـبع و  ناعتـسا  یب  یلاعت : هّللا  لاق  نیعتـسن » كاّیإ  و  : » لاق اذإف 
.هبئاون موی  هدیب  ّنذخآل 

هتیطعأ يدبعل و  ُتبجتسا  دق  لأس و  ام  يدبعل  يدبعل و  اذه  ّلجوّزع : هّللا  لاق  هروسلا ، رخآ  یلإ  میقتسملا » طارصلا  اندها  : » لاق اذإف 
(1) .َلِجَو هنم  اّمم  ُُهتنمآ  لَّمأ و  ام 

زا دومرف : هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  نویع  باـتک  رد  «و 
، مدرک میـسقت  ما  هدـنب  مدوخ و  نیب  ار  باـتکلا  هحتاـف  هدومرف : یلاـعت  يادـخ  دومرف : یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

نمحرلا هّللا  مسب  : » دـیوگ یم  وا  نوـچ  مهد ، یم  وا  هـب  دـهاوخب  هـچره  ما  هدـنب  و  تـسا ، نـم  هدـنب  زا  شفـصن  و  نـم ، زا  شفـصن 
، منک میمتت  راک  نآ  رد  ار  وا  روما  هکنیا  تسا  نم  رب  و  درک ، زاغآ  نم  مان  اب  دوخ  راک  ما  هدنب  دیوگ : یم  لجوزع  يادـخ  میحرلا ،»

.مراذگب تکرب  شلاوحا  رد  و 

تمعن هک  درک : رارقا  و  تفگ ، دمح  ارم  نم  هدـنب  دـیوگ : یم  شلاعتم  راگدرورپ  نیملاعلا ،» بر  هّللدـمحلا  : » دـیوگ یم  وا  نوچ  و 
ار ناگتـشرف  امـش  نم  و  تسا ، نم  لضفت  فطلب و  زاب  هدیـسرن ، يو  هب  هک  ییاهالب  و  تسا ، نم  هیحان  زا  دراد ، رایتخا  رد  هک  ییاه 
ار ایند  ياهالب  هک  روطنامه  منک ، رود  وا  زا  ار  ترخآ  ياهالب  هدومن ، هدایز  ار  وا  یترخآ  ییایند و  ياه  تمعن  هک  مریگ ، یم  هاوگ 

.مدرک رود  وا  زا 

زین نم  متسه ، میحر  نامحر و  نم  هک  داد : تداهش  ما  هدنب  دیوگ : یم  شلالج  لج  يادخ  میحرلا » نمحرلا  : » دیوگ یم  وا  نوچ  و 
.منک یم  رایسب  لیزج و  مدوخ  اطع  زا  ار  شبیصن  هتخاس ، ناوارف  دوخ  تمحر  تمعن و  زا  ار  وا  هرهب  هک  مریگ ، یم  دهاش  ار  امش 

هکنیا هب  درک  فارتعا  ما  هدنب  هک  روطنامه  دیـشاب ، دهاش  امـش  دیوگ : یم  یلاعت  يادخ  نیدـلا ،» موی  کلام  : » دـیوگ یم  وا  نوچ  و 
زا هدوـمن ، لوـبق  ار  وا  تانـسح  و  منک ، یم  ناـسآ  ار  وا  باـسح  تسا ، باـسح  زور  هـک  زور  نآ  رد  متـسه ، ازج  زور  کـلام  نـم 

.منک یم  رظنفرص  شناهانگ 
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نیمه هب  و  درک ، تدابع  ارم  یتسار  هب  و  تفگ ، تسار  ما  هدنب  دیامرف : یم  ّلجوزع  يادخ  نیدـبعن ،» كاّیإ  : » دـیوگ یم  وا  نوچ  و 
کشر وا  لاح  هب  هتفر  ار  وا  فلاخم  هار  تدابع ، رد  هک  سکره  هک  مهد ، یشاداپ  شتدابع  ربارب  رد  مریگ ، یم  هاوگ  ار  امش  تهج 

.درب

، تشگ هدنهانپ  نم  يوس  هب  و  تسج ، تناعتـسا  نم  زا  ما  هدنب  دیوگ : یم  یلاعت  يادـخ  نیعتـسن ،» كاّیإ  و  : » دـیوگ یم  وا  نوچ  و 
وا تسد  شیاهیراتفرگ  زور  رد  و  مسرب ، شدادب  شدئادش  رد  و  منک ، تناعا  شروما  رد  ار  وا  هک  مریگ ، یم  دهاش  ار  امـش  زین  نم 

.مریگب ار 

تساوخرد اهنیا  ریغ  هچنآ  اهنیا و  همه  دیوگ : یم  ّلجوزع  يادخ  هروس ، رخآ  ات  میقتـسملا ،» طارـصلا  اندها  : » دیوگ یم  وا  نوچ  و 
ینمیا دـسرت  یم  هـچنآ  زا  و  مدروآرب ، دراد  وزرآ  هـچنآ  و  مدرک ، تباجتــسا  ار  شیاـه  هتــساوخ  هـمه  نـم  تـسا ، هدروآرب  دـنک 

(1) «. مدیشخب

دوخ للع  باتک  رد  قودص  موحرم  ار  نومضم  نیا  هب  بیرق  : » دیامرف یم  نینچ  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع 
ریسفت زامن  رد  ار  باتکلا  هحتاف  هروس  دییامرف : یم  هظحالم  هک  روطنامه  تیاور  نیا  و  هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 

يادخ مالک  هروس  نیا  میتفگ : هک  تسا ، ام  یلبق  هتفگ  دیؤم  دوخ  نیا  سپ  دنک ، یم 

ار ادخ  هنوگچ  هک  تسا ، تیدوبع  راهظا  و  تدابع ، ماقم  رد  شا  هدـنب  لاح  نابز  و  شا ، هدـنب  فرط  زا  تباین  هب  ماما  تسا ، ناحبس 
يا هروس  چیه  نآرق  رد  و  هدش ، تسرد  تدابع  يارب  ًالـصا  هروس  نیا  نیاربانب  و  دنک ، یم  یگدـنب  راهظا  هنوگچ  و  دـیوگ ، یم  انث 

.تسا هتکن  دنچ  فرح  نیا  زا  مروظنم  دوش ، یمن  هدید  نآ  ریظن 

لد يور  یتقو  شا  هدنب  هکنیا  و  شا ، هدنب  زا  تباین  ماقم  رد  اما  تسا ، ادخ  مالک  شرخآ  هب  ات  لوا  زا  ثحب  دروم  هروس  هکنیا  لّوا :
؟ دیوگ یم  هچ  دهد ، یم  رارق  تیدوبع  ماقم  رد  ار  دوخ  و  دزاس ، یم  وا  يو  هب  هجوتم 

.تسادخ هدنب  يارب  يرگید  یفصن  و  ادخ ، يارب  نآ  زا  یفصن  هدش ، میسقت  تمسق  ود  هب  هروس  نیا  هکنیا  مود : و 
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نوچ دراد ، راعشا  ینآرق  فراعم  یمامت  هب  شیهاتوک  همه  اب  و  تسا ، ینآرق  فراعم  یمامت  رب  لمتشم  هروس  نیا  هکنیا  موس : هتکن 
ات هتفرگ  شقـالخا  زا  تسه ، لوصا  نآ  رب  هعرفتم  تاـعورف  رد  زین  و  شیلوصا ، فراـعم  رد  هک  یبیجع  تعـسو  نآ  اـب  میرک  نآرق 

همه همه ، شیاه ، تربع  و  اهناتـساد ، و  اهدـیعو ، و  اه ، هدـعو  و  تایعامتجا ، و  تاسایـس ، ات  هتفرگ  تادابع  زا  شماکحا  و  ماکحا ،
و نآ ، تاعورف  و  داعم ، موس  و  توبن ، مود  دـیحوت ، لوا  دـنز ، یم  هناوج  هشیر  دـنچ  نآ  زا  و  ددرگ ، یمرب  لـصا  دـنچ  هب  شتاـنایب 

نیا رب  لمتشم  شیهاتوک ، راصتخا و  همه  اب  هروس  نیا  و  تسا ، ناشترخآ  ایند و  حالـص  هیام  هچنآ  يوس  هب  ناگدنب  تیاده  مراهچ 
.تسا هدومن  هراشا  اهنآ  هب  نایب ، نیرت  نشور  و  ظفل ، نیرت  هاتوک  اب  و  دشاب ، یم  لصا  تنچ 

زامن وزج  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  ار  هروس  نیا  رد  ثحب  دروم  فراـعم  یناوت  یم  يربب ، یپ  هروس  نیا  تمظع  هب  هکنیا  يارب  لاـح 
، ینک هسیاقم  دنکیم ، تیاکح  ار  نآ  ( 13-9 :- 6  ) یتم لیجنا  و  دنیوگ ، یم  دوخ  زامن  رد  نایحیسم  هک  هچنآ  اب  هداد ، رارق  ناناملسم 

؟ تسیچ دمح  هروس  هک  یمهف  یم  تقو  نآ 

یسک نآ  ام  ردپ  میناوخ : یم  نینچ  هدش ، همجرت  یبرع  هب  هک  هدربمان  لیجنا  رد 

، تسا يرجم  نامسآ  رد  هک  روطنامه  يرجم ، نیمز  رد  تتیـشم  و  ذفان ، تنامرف  و  داب ، سدقتم  وت  مان  تسا ، اهنامـسآ  رد  هک  تسا 
ینعی ، ) میـشخب یم  ار  نتـشیوخب  ناراکهانگ  هک  روطنامه  زرمایب ، ام  هانگ  و  چیه ، رگید  و  هدـب ، ار  ام  زورما  تسا ، ام  فافک  ام  نان 

.هد تاجن  ناطیش  رش  زا  ضوع  رد  هکلب  هدم ، رارق  ناحتما  هبرجت و  هتوب  رد  ار  ام  و  ریگب ،) دای  ام  زا 

یهلا و فراـعم  ناونع  هب  ار  ییاـهزیچ  هچ  هک  اـمرفب ، تقد  دـنک  یم  هداـفا  ار  اـهنآ  تـالمج  نیا  ظاـفلا  هک  یناـعم  نیا  رد  بوخ ،
.هدش تیاعر  نآ  رد  یگدنب  بدا  هنوگچ  و  دزومآ ، یم  رشب  هب  ینامسآ 

، تسا اهنامسآ  رد  یلاعت ) يادخ   ) ام ردپ  دیوگب : هک  دزومآ ، یم  رازگزامن  هب  ًالوا :
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.دناد یم  ناکم  زا  هزنم  ار  ادخ  نآرق  هک  یلاح  رد 

و سدقم ، هن  دشاب ، سدقتم  هک  دوشن  شومارف  هتبلا  ، ) دشاب سدقتم  تمان  مراودیما  هک  دنک ، یم  ریخ  ياعد  شردـپ  هرابرد  ایناث : و 
هک روطنامه  دشاب ، ارب ) تغیت  و  ، ) يرجم نیمز  رد  تنامرف  هک  مراودیما  زین  و  تسا ) یفاک  دشاب  هتـشاد  مه  یبالق  تسادـق  هصالخ 
هب هک  ییاعد  مه  نآ  میناد ، یمن  دنک ؟ باجتسم  شیادخ  هرابرد  ار  هدنب  نیا  ياعد  دهاوخ  یم  یـسک  هچ  لاح  تسه ، نامـسآ  رد 

.یعقاو ياعد  هب  ات  تسا ، رت  هیبش  یسایس  بازحا  ياهراعش 

هب تبـسن  وا  هک  یترفغم  شـشخب و  لباقم  رد  و  دهدب ، ار  شزورما  نان  اهنت  هک  دـنک : تساوخرد  شردـپ  وگب  ای  ادـخ و  زا  اثلاث : و 
دوخ قح  زا  ناراکافج  لباقم  رد  وا  هک  روطنامه  و  دـیامن ، یفـالت  دوخ  ترفغم  اـب  وا  هب  تبـسن  زین  يو  دـنک ، یم  دوخ  ناراـکهنگ 

زا هک  دراد ، شدوخ  زا  یّقح  هچ  یحیـسم  رازگزامن  نیا  الاح  دـنک ، ضامغا  وا  هب  تبـسن  دوخ  قح  زا  مه  ادـخ  دـنک ، یم  ضامغا 
.میناد یمن  دشاب ؟ هدادن  وا  هب  ادخ  و  دشاب ، وا  دوخ 

و دهد ، تاجن  ریرش  رش  زا  هکلب  دنکن ، ناحتما  ار  وا  هک  دهاوخب  ردپ  زا  اعبار : و 

تاجن ًالصا  و  تسا ، لامکتـسا  ناحتما و  راد  اجنیا  هکنیا  يارب  یندشن ، لاحم و  تسا  يرما  تساوخرد  تساوخرد ، نیا  هکنآ  لاح 
.درادن انعم  ناحتما  التبا و  نودب  ریرش  زا 

یم هک  ینیبب ، شمالسا  ندمت  خیرات  باتک  رد  ار  نوبولواتسوگ  لضاف  سیسق  هتشون  هک  ینک ، یم  بجعت  یتقو  رتشیب  اهنیا  همه  زا 
قلخت و  سفن ، هیکزت  و  دیحوت ، يوس  هب  ار  رشب  نایدا  همه  نوچ  هدرواین ، نایدا  ریاس  زا  رتشیب  يزیچ  ینید  فراعم  رد  مالـسا  دیوگ 
رگید نید  رب  ار  نید  کی  يرترب  هک  يزیچ  هتفگ ، ار  اه  نیمه  زین  مالسا  دندرک ، یم  توعد  حلاص  لمع  هب  زین  و  هلـضاف ، قالخا  هب 

هک تسا  نیا  شروظنم  دبال  و  ، ) هتشاد يرشب  تاعامتجا  رد  يرتشیب  هرمث  نایدا  زا  کی  مادک  مینیبب  هک  تسا  نیا  هب  دنک  یم  تابثا 
(. تسا مالسا  زا  رتشیب  تیبرت  میلعت و  رد  تیحیسم  نید  هرمث 
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هداد نخـس  داد  نآ  نوـماریپ  و  هدرک ، راوخــشن  ار  يو  راـتفگ  نـیا  زین  اـهامن  ناملــسم  زا  یــضعب  هـک  نآ  رت  بـیجع  زین  نـیا  زا  و 
(1) «. تسا

هک دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا  هرـس  سدـق  دـج  موـحرم  هک  مهد  یم  رارق  يا  هعوـفرم  تیاور  ار  لاـقم  نیا  ناـیاپ 
انأ هطقنلا و  یف  ءابلا  یف  امّلک  ءابلا و  یف  هلمـسبلا  یف  امّلک  هلمـسبلا و  یف  دمحلا  یف  امّلک  دـمحلا و  یف  نآرقلا  یف  امّلک  : » دـندومرف

(2) «. ءابلا تحت  هطقنلا 

رد هک  هچنآ  ره  تسا و  هدـمآ  لامجا  راصتخاب و  دـمح  هروس  رد  تسا  نآرق  رد  هک  هچنآ  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
درادن و انعم  هطقن  نودب  ءاب  دراد و  رارق  نآ  لّوا  ءاب  رد  تسا  هّللا  مسب  رد  هک  هچنآ  ره  تسا و  هدمآ  هّللا  مسب  رد  تسا  دـمح  هروس 

.متسه ءاب  ریز  هطقن  نم  تسا و  نآ  ریز  هطقن  رد  تسا  ءاب  رد  هچنآ  ره  اذل 

نآ زا  تیالو  دـنک و  یمن  ادـیپ  یحیحـص  يانعم  تیـالو ، نودـب  نید  هک  تسا  نیا  یناـگمه  مهف  تهج  هب  تیاور  ياـنعم  لاـمجا 
.تسا مالسلا  مهیلع  راوگرزب  نآ  هناگ  هدزای  نیموصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
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: دیحوت هروس 

هراشا

نیا زا  دوش  یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  یلیالد  هب  امومع  ددرگ ، تئارق  نآرق  هفیرش  رَوُس  زا  یکی  تسیاب  یم  دمح ، زا  دعب  تئارق  رد 
.میروآ یم  هروس  نیا  رد  زین  هنوگ  همجرت  هاتوک و  یثحب  ور 

.تسا هتفرگ  مان  صالخا  ای  دیحوت  تسا ، يدیحوت  هشیدنا  نیرت  لیصا  رب  لمتشم  نوچ  هروس  نیا 

( میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  )

.مینک یمن  رارکت  اذل  تشذگ  دمح  هروس  رد  هلمسب  رد  نخس 

( ٌدَحأ   ُ هّللا َوُه  ْلُق  )

.تسا هناگی  يادخ  وا  وگب 

.وگب امنب و  رهاظ  میدومن ، یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  وگب ، يانعم  هب  َلَوَق »  » هدام زا  رما  لعف  لق :

عماوـج (1) و  فاـشکلا باحـصا  نوـچ  یتعاـمج  تسا ، فـالتخا  نیرـسفم  نیب  هن  اـی  تسا  نأـش  ریمـض  وـه »  » نیا هـکنیا  رد  وـه :
رب  (4) نافرعلا نزخم  (3) و  نازیملا (2) و  عماجلا

(6) .مود لوق  رب   (5) نآرق زا  يوترپ  بحاص  نوچمه  زین  یهورگ  دنلّوا و  داقتعا 
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دنک یم  رکذ  بارعا  نیا  يارب  زین  یموس  هجو  دوخ  یسراپ  ریسفت  رد  يرجه  مشش  نرق  یعیش  رـسفم  گرزب  يزار ، حوتفلاوبا  خیش 
(2).(1)« ٌضِماح ٌْولُح  اذه  مهلوقک : تسا ، ربخ  دعب  ربخ  دحأ »  » و تسوا ، ربخ  هّللا »  » تسا و ادتبم  وه » : » » هکنیا نآ  و 

رد اریز  درک ، دهاوخن  ادیپ  ینادنچ  توافت  موهفم  انعم و  میریگب ، ادتبم  ار  نآ  هچ  مینادـب و  نأش  ریمـض  ار  وه »  » هچ تروص  ره  رد 
دراد شزاس  بیکرت  ود  ره  اب  نایب  نیا  و  تسا ، یبوبر  تاذ  صلاخ ، دـیحوت  نایب  يارب  هیآ  نیا  اصوصخ  هروس ، نیا  تروص  ود  ره 

.دنناسر یم  ار  نایب  نیا  یعون  هب  مادک  ره  بیکرت  ود  و 

هب دندرک و  یم  هراشا  نیا ) « ) هذه  » هراشا مسا  اب  دوخ  نایادخ  هب  نیکرشم  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوت  لباق  وه »  » ریمـض رد  هک  هچنآ 
هدید مشچ  هب  هک  تسا  ام  سوسحم  يادخ  نیا   (3)« راصبألاب هکردملا  هسوسحملا  انتهلا  هذه  : » دنتفگ یم  هر ) ) یفاص بحاص  لوق 

رد يرتشیب  تاعالطا  هدرک و  سح  ار  وا  دـنناوتب  اهنآ  ات  دـنک ، هراشا  دوخ  يادـخ  هب  زین  وا  هک  دنتـساوخ  یم  ربماـیپ  زا  و  دوش ، یم 
« نآ  » و نیا »  » هراشا ءامـسا  اب  هراشا  لباق  هک  وا  وه »  » وگب ربمایپ  هک : درک ، لزان  ار  هروس  نیا  دـنوادخ  هاگنآ  دـشاب ، هتـشاد  وا  دروم 

.دش هیزنت  ندمآرد  مشچ  هب  ندوب و  سح  لباق  تیمسج و  زا  دنوادخ  وه »  » ریمض نیا  اب  ورنیا  زا  تسا و  ام  يادخ  تسین ،

تباث رما  هب  هیبنت  اه » ، » هدش بیکرت  هملک  ود  زا  نأش و  ریمض  وه » : » » دیامرف یم  نینچ  وه »  » ریمـض نایب  رد  نافرعلا  نزخم  بحاص 
هراشا تسا و  فرح  کی  وه »  » عقاو رد  هدش و  هدیدپ  هّمض  عابـشا  زا  وا  تسا و  وه  هملک  لصا  اه »  » تسا و بیاغ  هب  هراشا  واو »  » و

، يرثا هن  تسا و  ظوحلم  یتفص  هن  یمسر و  هن  تسا  ذوخأم  یمسا  هن  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  طیـسب  تحب  دوجو  هقلطم و  تیوه  هب 
« بر ، » تیهولا تفص  رابتعا  هب  هدش  هدیمان  هّللا »  » هقلطم تیوه  نآ  هک  اریز  تسا ، وا  هک  ثیح  نآ  زا  تسا  وا  وا  هکلب 

86 ص :

.تسا نیریش  شرت و  نیا  . 1 - 1
نآرقلا 20/467. ریسفت  یف  نانجلا  حور  نانجلا و  ضور  . 2 - 2
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دیامن و شیاتـس  ار  دوخ  أدبم  هک  تسین  هطیـسب  هفرـص  تقیقح  نآ  هب  یهار  ار  نکمم  نوچ  ّتیبوبر و  تفـص  رابتعا  هب  هدـش  هتفگ 
یفرعم اهنآ  هب  ار  دوخ  هدرک و  عضو  دوخ  رب  یئامـسا  لامج  لالج و  راثآ  زورب  لاـعفا و  راـبتعا  هب  هک  تسا  نیا  ددرگ  وا  هب  یجتلم 

مسر مسا و  زا  سدقا  تاذ  تسین و  یتفص  یمسر و  یمسا و  چیه  یـضتقم  تاذ  ثیح  نم  هیقیقح  هّقح  هطیـسب  تیوه  نکل  هدومن ،
.(1)« تسا يّربم  يراع  تاذ  رب  دئاز  تفص  و 

.تسا هتشذگ  نآ  رد  ثحب  تسا و  لامک  تافص  همه  عمجم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  يارب  هبلغ  هب  ْمَلَع  هّللا :

(2) «. دحأ  » دش تشگ ، لیدبت  هزمه »  » هب واو » ، » دوب َدَحَو »  » نآ لصا  دحأ :

زین دحاو  هملک  هک  نانچمه  هدش ، هتفرگ  تدحو  هدام  زا  هک  تسا  یتفص  دحا  هملک  و  : » دیامرف یم  دحأ  يانعم  رد  نازیملا  بحاص 
هک دور  یم  راک  هب  یـسک  يزیچ و  دروم  رد  دـحا  هملک  تسا ، قرف  دـحاو  دـحا و  نیب  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هدام  نیا  زا  یفـصو 

یناث کی  يدحاو ، ره  هک  دحاو ، هملک  فالخ  هب  دوشن ، دادعا  لخاد  ًالوصا  نهذ و  رد  هن  جراخ و  رد  هن  دشابن ، ددعت  ترثک  لباق 
مه رگا  دحا  اما  دوش و  یم  ریثک  عبار  ثلاث و  یناث و  هب  مامـضنا  اب  هک  لقع ، ضرف  هب  ای  مهوت و  رد  ای  جراخ و  رد  ای  دراد ، یثلاث  و 

.(3)« هدشن هفاضا  وا  رب  يزیچ  تسا ، نامه  دوخ  زاب  دوش ، ضرف  یمود  شیارب 

.(4)« دشاب هتشاد  ود  دشاب  نکمم  هک  یکی  هن  تسا  کت  هک  تسا  یکی  : » وا هر » » يرتشوش یقت  دّمحم  هماّلع  ام  خیش  لوق  هب  و 

.تسا هناگی  يادخ  وا  وگب  دوش : یم  هیآ  یظفللا  تحت  يانعم  عومجم  رد  و 

( ُدَمَّصلا   ُ هّللا )

هب هیآ  رد  نوچ  و  دنیوگ ، ار  دامتعا  اب  ندرک  دصق  ای  ندرک  دصق  تغل  رد  : » دمص

87 ص :
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دـصق ناشجئاوح  یمامت  رد  ملاع  تادوجوم  یمامت  هک  تسا ، یگرزب  دیـس و  یلاعت  يادخ  ینعی  تسا ، هدش  هدروآ  قلطم  تروص 
(1) «. دنک یم  رصح  هدافا  هدش  لامعتسا  لا »  » اب نوچ  دننک و  یم  وا 

دنناوخ یم  ار  وا  ناشجئاوح  رد  مدرم  همه  تسا و  دوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  دـنوادخ  دوش ، یم  هیآ  ناور  يانعم  و 
.دننک یم  ادیپ  شیارگ  وا  تمس  هب  و 

( ْدَلوُی ْمَل  ْدِلَی َو  ْمَل  )

.دشن زین  هدییاز  دازن و  دنوادخ 

ای هکئالم  ای  ریزع ، یـسیع ، نوچ  ناربمایپ  زا  یـضعب  و  تسا ، دنم  هدیقع  دـنوادخ  دروم  رد  شیاز  هب  هک  تسا  يداقتعا  در  هیآ  نیا 
مه درامـش و  یم  دودرم  ار  رما  نیا  مه ، هاـتوک  ظـفل  نیمه  اـب  هیآ  نیا  درادـنپ ، یم  دـنوادخ  نادـنزرف  ار  رگید  تادوجوم  یـضعب 

.دریذپ یمن  دنوادخ  يارب  ار  ...و  ردام  ردپ و  نتشاد 

ریاس تسا و  دـلو  نآ  هک  فیثک  يزیچ  وا  زا  دـماین  نوریب  ینعی  دازن  دـلی » مل  : »» دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  نیقداصلا  جـهنم  بحاص 
هرطخ و مون و  هنـس و  نوچ  ضراوع  وا  زا  دشن  ثعبنم  سفن و  نوچ ، فیطل  يزیچ  هن  و  دیآ ، یم  نوریب  قولخم  زا  هک  هفیثک  ءایـشا 

هکنآ زا  تسا  یلاعتم  ینعی  نآ ، ریغ  عبـش و  عوج و  تمائـس و  تبغر و  ءاجر و  فوخ و  ءاـکب و  کحـض و  تجهب و  نزح و  مغ و 
.هفیطل هفیثک و  ءایشا  وا  زا  دوش  دلوتم 

زا ناویح  لوصح  دـننام  دوخ  رـصانع  زا  دـنیآ  نوریب  هفیثک  ءایـشا  هکنانچ  مه  يزیچ  زا  دـماین  نوریب  ینعی  دـشن  هداز  »و  دـلوی مل  «و 
زا رـصب  نوچ  دـنیآ  یم  نوریب  دوخ  زکارم  زا  هفیطل  ءایـشا  هک  نانچمه  راجـشا و  زا  رامث  عیبانی و  زا  هایم  ضرأ و  زا  تاـبن  ناویح و 

زیمت تفرعم و  و  ناسل ، زا  مالک  و  مف ، زا  قوذ  و  فنأ ، زا  مش  و  نُُذا ، زا  عمس  و  نیع ،

88 ص :
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ِینْفُم تردق و  هب  رومُالا  ئشنم  ءایشألا و  عدبم  ئش  یلع  ئش و ال  یف  ئش و ال  نمال  تسا  يدمـص  وا  هکلب  رجح ، زا  ران  و  بلق ، زا 
.(1)« تمکح تحلصم و  هب  نآ  یِْقبُم  تیشم و  هب  نآ 

دـیلوت و هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  : » دـیامرف یم  ناشیا  مهد ، یم  رارق  رطـس  دـنچ  نیا  هجیتن  ار  ناـفرعلا  نزخم  بحاـص  مـالک 
يدحا تمصم  طیسب  تقیقح  تاذ و  هک  اریز  داد ، ناوتن  دوجو  أدبم  ملاع و  هلا  هب  تبسن  دوش  روصت  هک  ینعم  ره  هب  ندومن  شیاز 

ره هب  لثم  دیلوت  اریز  ددرگ ، جراخ  وا  زا  يزیچ  دیلوت  وحن  هب  دوشب  تسین  نکمم  دوش ، یم  هدافتـسا  دمـص  دـحا و  هملک  ود  زا  هک 
.(2)« تسا تدحو  اب  یفانم  دوش  ضرف  وحن 

( دَحأ اوُفُک  ُهَل  ُنْکَی  ْمَل  (َو 

.تسین ییاتمه  دننام و  لثم و  چیه  وا  يارب 

.درادن دننام  لثم و  هک  تسا  يا  هناگی  تاذ  وا  دشاب  وا  دننامه  رسمه و  وفک و  دناوت  یمن  يدوجوم  چیه 

تقیقح و هب  تسا  درفنم  وا  تسین  ینیرق  یـشودمه و  يوفک و  ار  یلاعت  قح  تاذ  : » دیامرف یم  هیآ  لیذ  رد  نافرعلا  نزخم  بحاص 
یلثم و زین  و  تسا ، یتاذ  تافـص  رد  درفنم  هک  ّتیقلاـخ  ّتیبوبر و  تیهولا و  هّیقیقح و  هّقح  تدـحو  یتاذ و  مدـِق  دوجو و  بوجو 

لالج تافص  زا  یتفص  چیه  رد  هکلب  تسین ، وا  وفک  مه  قباطم و  یتاذ  تافـص  رد  يدحا  و  درادن ، روصت  يو  يارب  يدن  يدض و 
.(3)« تافص رد  هن  دوجو و  رد  هن  دیامن  مادنا  ضرع  وا  لباقم  رد  هک  دوش  یمن  دیدپ  يدوجوم  لامج  و 

نم دنوادخ  یِّبَر »   ُ هّللا َِکلَذَک   » دوش هتفگ  دیحوت ، هروس  نایاپ  زا  سپ  تسا  بحتسم 

89 ص :
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.تسا نینچ 

هک درک  رما  ارم  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  هک  هدرک  تیاور  راسی  نب  لیـضف  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  رما  نیا  نیقداصلا  جـهنم  بحاص 
.(1)« یِّبر   ُ هّللا َکلذک  وگب : راب  هس  يوش  غراف  دحا » هّللا  وه  لق   » تئارق زا  هاگره 

رب لمتـشم  تشذگ  هک  روطنامه  هروس  نیا  اریز  تسا ، نشور  یبوخ  هب  زین  نآ  تلع  تسا ، ناوارف  دـیحوت  هروس  تلیـضف  رد  رابخا 
ود هنومن  ناونع  هب  تسا ، مالسا  ماکحا  تایقالخا و  تاداقتعا و  ناینب  هیاپ و  هشیر و  ساسا و  دیحوت ، تسا و  صلاخ  بان و  دیحوت 

: دوش یم  رکذ  دروم 

َْفیَک لیق : دـیحوتلا ، َفَرَع  ْدَـقَف  اََهب  َنَمآ  َو  دَـحأ »   ُ هّللا َوُه  ُْلق   » أَرَق ْنَم  ُّلُک  َلاَقَف : دـیحوتلا ، نع  َِلئُـس  ّهنإ  مالـسلا :  هیلع  اـضِّرلا  ْنَع 
.(2) ِنیَتَّرَم یِّبر    ُ هّللا َکلذک  اهیف  َداَز  ُسانلا و  اَهُأَْرقَی  امک  لاق : اهؤَْرقَن ؟

نآ هب  دناوخب و  ار  دحا » هّللا  وه  لق   » هروس سکره  دندومرف : خساپ  ماما  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیحوت  هروس  دروم  رد 
رد طقف  دنناوخ ، یم  مدرم  هک  روطنامه  دندومرف : خساپ  دناوخب ؟ هنوگچ  دـش  ضرع  ماما  هب  تسا ، هتخانـش  ار  دـیحوت  دروآ ، نامیا 

.دندرک هفاضا  یبر » هّللا  کلذک   » رابود نایاپ 

ْنَم ِنآرقلا َو  َْثُلث  أرق  امَّنأَکَف  ًهَّرم  دحا » هّللا  وه  لق   » أرق نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ْنَع 
.(3) ُهَّلُک َنآرقلا  َأَرَق  امَّنأکف  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَهأَرَق  ْنَم  ِنآرقلا و  یَْثُلث  أَرَق  اَمَّنأَکَف  ِنیتَّرَم  اَهأَرَق 

، دناوخب ار  دحا » هّللا  وه  لق   » هروس راب  کی  هک  یـسک  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ارنآ راب  هس  هک  یـسک  تسا و  هدـناوخ  ار  نآرق  ثلث  ود  ایوگ  دـناوخب ، ارنآ  راـب  ود  هک  یـسک  تسا و  هدـناوخ  ار  نآرق  ثلث  اـیوگ 

.دهد یم  ار  نآرق  متخ  کی  باوث  وا  هب  دنوادخ  تسا و  هدناوخ  ار  نآرق  مامت  ایوگ  دناوخب 

90 ص :

.10/402 نیقداصلا ، جهنم  . 1 - 1
ح3. ، 284  / دیحوتلا ح30 ؛ مالسلا 1/133 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . 2 - 2

ح22. نیلقثلارون 8/360 ، ح6 ؛ ، 542  / همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  . 3 - 3
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: عوکر

ادـیپ ار  وا  لباقم  رد  يرهاظ  میظعت  راگدرورپ و  تشادـگرزب  یگدامآ  نآ ، هیلاع  میهافم  تئارق و  ناـیب  اـب  رازگزاـمن  هکنیا  زا  سپ 
.دور یم  عوکر  هب  تسا  هتشذگ  نآ  يانعم  هک  يریبکت  نتفگ  اب  دومن ،

: دنا هتفگ  عوکر  باوث  رد 

یف هشحو  هلخدـت  مل  هعوکر  َّمتأ  ْنَم  ءادـتبم : لاـقف  هنیدـملاب  هلزنم  یف  مالـسلا  هیلع  رفعجیبأ  دـنع  ُتنک  لاـق : حاـنج  نب  دیعـس  نع 
(1) هربق

: دومرف درک و  تبحـص  هب  عورـش  ءادـتبا  ماما  هک  مدوب  هنیدـم  رد  ناشلزنم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  رد  تفگ : حاـنج  نب  دـیعس 
باذـع خزرب  ملاع  ربق و  رد  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دوش یمن  دراو  وا  ربق  رد  تشحو  دـنک  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  شعوکر  هک  یـسک 

(. دوش یمن 

: تسا هدش  وگزاب  نینچ  عوکر  رد  ندرگ  ندیشک  نیا  يانعم  دشاب ، هدیشک  هدننک  عوکر  ندرگ  هک  تسا  بحتسم  عوکر  رد 

ُتنمآ هلیوأت  لاقف : عوکرلا ؟ یف  کُقنُع  ّدـم  ینعم  ام  ّلجوّزع  هّللا  قلخ  ریخ  ّمع  نبا  ای  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ٌلـجر  لأـس 
(2) .یُقنُع َْتبِرُض  ول  و    ِ هّللاب

؟ تسیچ عوکر  رد  ندرگ  ندیشک  يانعم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  يومع  رسپ  يا  دیـسرپ : داد و  رارق  بطاخم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يدرم 
نامیا ادخ  هب  هک  تسا  نیا  شیلوأت  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

91 ص :

رد يرگید  عبط   34/76 توریب ، یفورح  عبط  ح15  ، 82/107 ، ) يرجح پاچ   18/356 راونألاراحب ، ح1 ؛ ، 55  / لامعألا باوث  . 1 - 1
(. توریب

ح1. ، 320  / عئارشلا للع  هیقفلا 1/311 ؛ . 2 - 2
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.دوش هدز  نم  ندرگ  رگا  یّتح  مدروآ ،

: تسا هدش  دراو  نآ  يانعم  رد  تسا ، هّللا ِ»  َناحبس   » یلاوتم راب  هس  نتفگ  عوکر ، راکذأ  فیراعم  زا  یکی 

.ءادتبإ تکس  اذإ  ءابنأ و  لئُس  اذإ  ناک  ًالجر  طئاحلا  اذه  یف  ّنإ  لاق : هّللا ؟» ناحبـس   » ریـسفت ام  لاقف ...: باطخلا  نب  رمع  ٌلجر  لأس 
ّلجوّزع هّللا  لالج  میظعت  وه  لاق : هّللا ؟» ناحبس   » ریسفت ام  نسحلاابأ  ای  لاقف : مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  وه  اذإف  لجرلا  لخدف 

(1) .ٍکلم ُّلک  هیلع  یّلص  دبعلا  هلاق  اذإف  كرشم ، ِّلک  هیف  لاق  اّمع  ههیزنت  و 

رگا هک  تسا  یـسک  يراوید  راهچ  نیا  رد  تفگ : درک و  هراشا  یقاطا  هب  رمع  تسیچ ؟ هّللا » ناحبـس   » يانعم دیـسرپ ، رمع  زا  يدرم 
رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  دـش و  قاطا  لخاد  درم  دـنک ، یم  زاغآ  وا  يوش  تکاس  رگا  دـهد و  یم  خـساپ  یـسرپب  وا  زا 

هچنآ زا  وا  هیزنت  تسا و  گرزب  دنوادخ  میظعت  نآ  دندومرف : ماما  تسیچ ؟ هّللا » ناحبس   » ریسفت نسحلاوبا  يا  دیـسرپ : تفای و  اجنآ 
.دتسرف یم  دورد  وا  رب  يا  هتشرف  ره  دیوگ  یم  هّللا » ناحبس   » ادخ هدنب  هک  یماگنه  و  دنیوگ ، یم  شدروم  رد  نیکرشم  هک 

: دیوگ یم  دراد و  یمرب  عوکر  زا  رس  رازگزامن ، عوکر  رکذ  نتفگ  زا  دعب 

هَدِمَح ْنَِمل    ُ هّللا َعِمَس 

.دینش تفگ  دمح  ار  وا  هک  یسک  مالک  نخس و  ادخ 

(2) .هدمح نمل  هّللا  عمس  ِهِْدبَع : ِناسل  یلع  ُلوقی    َ هّللا ّنإ  دنا : هتفگ  و 

(3) .تفریذپ دینش و  درک ، دمح  عوکر  رد  ار  وا  هک  یسک  مالک  ادخ  دیوگ : یم  شا  هدنب  نابز  رب  دنوادخ 

هب مالک  نیا  نایب  اب  اریز  دـنک ، ادـیپ  بلق  روضح  زامن  رما  هب  شیپ  زا  شیب  هک  رازگزامن  يارب  دـشاب  يروآدای  دـناوت  یم  مالک  نیا 
.دراد یم  لوذبم  رما  نیا  رب  يرتشیب  تقد  ورنیا  زا  دونش ، یم  ادخ  ار  وا  مالک  مامت  هک  دروآ  یم  دای 

92 ص :

.9  / رابخألا یناعم  . 1 - 1
، رداـصلا راد  عبط  و 395 ، و 282  و 275  هیکملا 1/192  تاـحوتفلا  توریب 1400 ؛ هفرعملاراد  عـبط  هیبلحلا 1/411 ، هریـسلا  . 2 - 2

.1187  / يرصیق مکحلا  صوصف  حرش  176 و 183 و 516 ؛  / سنُالا حابصم  توریب ؛
( روپدهاز یلع   ) .تسا َِلبَق »  » يانعم هب  َعِمَس ل َ»_ . » 3 - 3
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: هدجس

تئارق و ینعی  نآ  یلبق  ياـه  هنیمز  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  هلحرم  نیا  هب  رازگزاـمن  تسا و  یگدـنب  تیدوـبع و  راـهظا  جوا  هدـجس 
: هلمج نم  دناد  یم  دوجس  همدقم  ار  عوکر  ساسا  نیارب  یتایاور  دشاب ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  عوکر  اصوصخ 

هاسک هئایربک و  لالـض  یف  هّلظأ  هئاهب و  رونب  یلاعت  هّللا  هنّیز  ّالإ  هقیقحلا  یلع  اـعوکر  هّلل  ٌدـبع  عکری  ـال  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  نع 
نم ال و  ٌبرق ، دوجسلا  یف  بدأ و  عوکرلا  یف  یناثلل و  حلص  لّوألا  ینعمب  یتأ  نمف  .ناث  دوجسلا  ٌلّوأ و  عوکرلا  و  هئایفـصأ ، هوسک 

ضفخ هحراوجب  هل  ضفاخ  هناطلـس ، تحت  ٌلـجو  ٌللذـتم  هبلقب  ّلـجوّزع  هّلل  عضاـخ  عوکر  عکراـف  برقلل ، حلـصیال  بدـألا  نسحی 
.نیعکارلا هدئاف  نم  هتوفی  ام  یلع  نزح  فئاخ 

.انب عُطق  نوصلخملا و  قبس  هآ  لاق : رفزی و  حبصأ  اذإف  هدحاو  هعکر  یف  رجفلا  یلإ  لیّللاب  رهسی  ناک  میثخ  نب  عیبر  َّنَا  یکح  و 

هعئادخ ناطیشلا و  سواسو  ْنِم  بلقلاب  ِّرف  و  هنوعب ، ّالإ  هتمدخب  مایقلا  یف  کتّمه  نع  ّطحنا  و  كرهظ ، ءاوتساب  کعوکر  فوتـسا  و 
هتمظع عالّطا  ردقب  عوشخلا  عوضخلا و  عضاوتلا و  لوصا  یلإ  مهیدهی  و  هل ، مهعـضاوت  ردـقب  هدابع  عفری  یلاعت  هّللا  ّنإف  هدـئاکم ، و 

(1) .مهرئارس یلع 

یلاعت يادخ  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  اجب  ادخ  يارب  ار  عوکر  يا  هدنب  چیه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

93 ص :

، ءاضیبلا هجحملا  یناث ؛ دیهش  زا  هالـصلا ] رارـسأ   ] 258  / هیبلقلا هالـصلا  فئاظو  یلع  هّیلعلا  تاـهیبنتلا  12 ؛  / هعیرشلا حابـصم  . 1 - 1
(. توریب رد  يرگید  عبط  زا   34/76 توریب ، رد  یفورح  عبط  زا  ح17  ، 82/108  ) يرجح پاچ   18/356 راونألاراحب ، و  1/390 ؛
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دهد و رارق  ناگدیزگرب  شـشوپ  ریز  رد  دنک و  نیـشن  هیاس  شیایربک  ياه  هیاس  رد  دـنک و  هتـسارآ  شدوخ  رون  ییانـشور  اب  ار  وا 
ار برق  یگتـسیاش  یمود ، يارب  درواـین  ياـجب  تسا  عوکر  زا  دوصقم  هک  ار  هچنآ  سکره  سپ  مود ، هدجـس  تسا و  لّوا  عوـکر ،
رد وا  تنطلـس  زا  شبلق  لیلذ و  شهاگـشیپ  رد  دشاب و  عضاخ  ادخ  يارب  بلق  میمـص  زا  هک  یـسک  دننامه  نک  عوکر  سپ  .درادـن 

.دهدب تسد  زا  ار  ناگدننک  عوکر  هرهب  ادابم  هک  دشاب  ناساره  كانمغ و  هدوب و  نتورف  وا  يارب  شیاضعا  مامت  اب  شپط و 

: تفگ یم  تشاد و  یم  رب  رس  دش ، یم  حبص  نوچ  دناسر و  یم  حبـص  هب  ار  بش  تعکر  کی  اب  میثخ  نب  عیبر  هک  هدش  تیاکح  و 
.میدنام هلفاق  بقع  رد  ام  دنداتفا و  شیپ  ناصالخا  اب  هک  هآ 

وا يرای  اب  رگم  ینک  مایق  وا  تمدخ  هب  ات  يرادن ، تمه  نآ  وت  هک  نادب  نک و  لماک  ار  تعوکر  دوخ  تشپ  نتشادهگن  فاص  اب  و 
وا يارب  هک  يا  هزادـنا  رهب  شناگدـنب  هجرد  دـنوادخ  هک  نک  رارف  ناطیـش  ياه  گنرین  اه و  هلیح  اـه و  هسوسو  زا  لد  میمـص  زا  و 

عوضخ عضاوت و  لوصا  رب  ار  ناـنآ  دـناود و  هشیر  ناـشناج  قـمع  رب  دـنوادخ  تمظع  هک  رادـقم  رهب  درب و  یم  ـالاب  دـننک  عـضاوت 
(1) .دیامرف يربهر 

: تیاور نیا  دننام  تسا  هدش  هدناوخ  دوجس  تیدوبع  یگدنب و  هجرد  نیرتالاب  تایاور  رد 

ام برقأ  َّنإف  دجاس ، تنأ  عُدا و  معن  لاقف : لاق : دجاس ؟ وأ  عکار  انأ  ووعدأ  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأل  تلق  لاق : راسی  نب  دیعـس  نع 
(2) .کترخآ كایندل و  َّلجوَّزع  هّللا  عدا  دجاس ، وه  هّللا و  یلإ  دبعلا  نوکی 

هدجـس رد  هک  ینامز  ای  منک  اعد  متـسه  عوکر  رد  هک  یلاح  رد  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  راـسی  نب  دـیعس 
دوجـس تلاح  ادخ ، هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن  هک  نیا  رطاخ  هب  یتسه ، هدجـس  رد  هک  یلاح  رد  نک  اعد  هلب  دـندومرف : ماما  متـسه ،

.نک اعد  تترخآ  ایند و  يارب  هدجس  رد  تسا ،

عضاوت ناگدننک و  هیرگ  ياهتنس  زا  نیتسار و  ناماما  بتکم  ياهیگژیو  زا  ار  نآ  و  دنا ، هتفگ  ناوارف  نآ  لوط  دوجس و  تلیضف  رد 
.دنا هتسناد  یهلا  هاگرد  هب  ناگشیپ 

(3) .نیباّوألا ننس  نم  ّهنأ  همئألا و  نید  نم  دوجسلا  لوط 

94 ص :

.2/251 توکلم » رد  زاورپ   » زا لقن  هب  فرصت  كدنا  اب  همجرت  . 1 - 1
(. 34/92 ح6 -  ، 82/131  ) يرجح پاچ  زا  راونألاراحب 18/362  . 2 - 2

راحبلا 4/474. هنیفس  كردتسم  . 3 - 3
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رارق ینالوط  دوخ ، نایعیش  نارای و  هب  همئأ  تسا و  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئأ  هدجس  ندوب  ینالوط  زا 
یم هیـصوت  نینچ  دوخ  ناوریپ  هب  یثیدح  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب  دـندومرف ، یم  داهنـشیپ  ار  هدجـس  نداد 

: دنیامن

اوعاطأ و هاـتلیو  اـی  لاـق : هفلخ و  نم  سیلبإ  فتهی  دوجـسلا ، عوکرلا و  لاـطأ  اذإ  مکدـحأ  ّنإـف  عوکرلا ، دوجـسلا و  لوطب  مکیلع  و 
(1) .ُتیبأ اودجس و  و  ُتیصع ،

یم ناطیش  دنک ، نینچ  هک  امش  زا  یکی  هک  یتسرد  هب  دیهد ، رارق  ینالوط  ار  دوخ  ياه  عوکر  اه و  هدجس  هک  تسا  نایعیش  امش  رب 
یتخبدب و هب  و   ) مدرکن هدجـس  نم  دندرک و  هدجـس  وا  يارب  دـندومن و  نایـصع  ارم  دـندرک و  تعاطا  ار  دـنوادخ  ياو  يا  دـیوگ ،

(. مداتفا تراسخ 

(2) .نیباوألا ننس  نم  کلذ  ّنإف  دوجسلا  لوطب  کیلع  دمحم  ابأ  ای  مالسلا :  هیلع  هّللادبع  وبأ  لاق  لاق : ریصب  یبأ  نع 

رارق ینالوط  ار  دوخ  ياه  هدجـس  هک  داب  وت  رب  دمحمابأ  يا  دندومرف : وا  هب  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبأ 
.تسا یهلا  هاگردب  نیعضاوتم  بادآ  زا  دوجس  لوط  هک  یتسردب  یهد ،

اولیطا لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  يدـج  نع  یبأ ، ینثدـح  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع 
امیف عاطاف  دوجـسلاب  رمُأ  اذـه  و  یـصعف ، دوجـسلاب  رمُأ  ّهنأل  ادـجاس  مدآ  نبإ  يری  نأ  نم  سیلبإ  یلع  ّدـشأ  لـمع  ْنِم  اـمف  دوجـسلا 

(3) .رمُأ

هدجس دندومرف : هک  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناشدج  مالـسلا و  مهیلع  ناشناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رطاخب دنتـسه ، هدجـس  رد  مدآ  نادـنزرف  دـنیبب  هک  تسین  نیا  زا  رتراوگان  ناطیـش  هب  یلمع  چـیه  اریز  دـینک ، ینالوط  ار  دوخ  ياه 

.تسا هدرک  تعاطا  تسا و  هدش  دوجس  هب  رما  هدنب  نیا  دومن و  یشکرس  دش و  هدجس  هب  رما  وا  هکنیا 

یم ییانیب  تردق  زا  دوجـس  لوط  دنراد  نیا  نامگ  یـضعب  هک : موش  رکذـتم  مه  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  دیـسر  اج  نیدـب  هک  نخس 
هک یلاح  رد  دنک ، یم  فیعض  ار  نآ  دهاک و 

95 ص :

(. 34/95 ح15 -  ، 82/136  ) يرجح پاچ  زا  راونألاراحب 18/363  . 1 - 1
.340  / عیارشلا للع  . 2 - 2
.340  / عیارشلا للع  . 3 - 3
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همئأ ناربمایپ و  همه  تسیاب  یم  دـش ، یم  ققحتم  يرما  نینچ  رگا  تسا و  ناناملـسم  يوکین  ياهتنـس  زا  دوجـس  لوط  تسین ، نینچ 
.تسا حضاو  رما  نیا  نالطب  و  دنشاب ، ناهج  نایانیبان  ناشناوریپ ، مالسلا و  مهیلع 

نینچ تیاور  مامت  .دش  دهاوخن  نارـسخ  راچد  رمع  نایاپ  ات  دنک ، هدجـس  ًهقیقح  رابکی  یتح  هک  یـسک  تسا  هدـش  نایب  یتیاور  رد 
: تسا

لثم یف  هِّبرب  الخ  نم  حلفأ  ام  هدحاو و  هّرم  رمعلا  یف  ناک  ول  دوجـسلا و  هقیقحب  یتأ  نم    ِ هّللا َرِـسَخ و  ام  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  نع 
نم هّللا  نع  ادـبأ  دـُعب  لجآلا و ال  هحار  لجاعلا و  سنُا  نم  نیدـجاسلل : هّللا  ّدـعأ  اّمع  هال  لفاغ  هسفِنل ، عداخمب  اهیبش  لاـحلا  کـلذ 

دوجـس دجـساف  دوجـس ، لاـح  یف  هاوسب  هبلق  قیلعتب  هتمرح ، عّیـض  و  هبدأ ، ءاـسأ  نم  ادـبأ  هیلإ  برق  ـال  و  دوجـسلا ، یف  هبُّرقت  نسحأ 
هّللا لعج  دق  .نکی و  مل  نوّک و  دحأ و  ُّلک  اهرذقتـسی  هفطن  نم  بّکر  ّهنأ  و  قلخلا ، هؤطی  بارت  نم  قلخ  ّهنأ  ملع  لیلذ  هّلل ، عضاوتم 
لاـح يوتـسیال  ّهنأ  رهاـظلا  یف  يرت  ـالأ  هریغ ، نم  دـُعب  هنم  برق  نـمف  حورلا ، ّرـسلا و  بلقلاـب و  هـیلإ  برقتلا  ببـس  دوجـسلا  ینعم 

یف اقِّلعتم  هبلق  ناک  نمف  نطابلا  رمأ  هّللا  دارأ  کلذـک  نویعلا  هارتام  ِّلک  نع  باجتحالا  ءایـشألا و  عیمج  نع  يراوتلاـب  اـّلإ  دوجـسلا 
هّللا لعج  ام  : » یلاعت هّللا  لاق  هتالـص ، یف  هنم  هّللا  دارأ  اـم  هقیقح  نع  دـیعب  و  ءیـشلا ، کـلذ  نم  بیرق  وهف  هّللا  نود  ءیـشب  هتـالص 
َّبح هیف  ملعأـف  دـبع  بلق  یلع  عّلطأ  ـال  یلاـعت : هّللا  لاـق   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـق  »(1) و  هفوج یف  نیبلق  نم  لـجرل 

نم وهف  يریغب  هتالـص  یف  لغتـشا  نم  و  هنم ،] ُتبّرقت  و   ] هتـسایس همیوقت و  ُتّیلوت  ّالإ  یتاضرم  ءاغتبا  و  یهجول ، یتعاطل  صـالخإلا 
.(2)« نیرساخلا ناوید  یف  همسا  بوتکم  و  هسفنب ، نیئزهتسملا 

دوجس تقیقح  شرمع ، رسارس  رد  رابکی  يارب  یّتح  هک  یسک  تسا  هدرکن  نایز  دنگوس  ادخب  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دـنز و یم  لوگ  ار  شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک ، تولخ  یتلاح  نینچ  رد  دوخ  يادـخ  اب  هک  یـسک  دوشن  راگتـسر  و  دروآ ، اج  هب  ار 

هدرک هدامآ  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  تسا  لفاغ 

96 ص :

.4  / بازحا هروس  . 1 - 1
پاچ زا  ح16  ، 82/136  ) يرجح پاــچ  زا  راونـألاراحب 18/363  و  ءاـضیبلا 1/391 ؛ هجحملا  و 13 ؛  12  / هعیرشلا حابـصم  . 2 - 2

(. توریب رد  يرگید  پاچ  زا   34/95 توریب ، یفورح 
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هک یـسک  ادـخ  زا  دوش  یمن  رود  زگره  و  ایند ، نآ  تمحر  ایند و  نیا  رد  شدوخ  هب  تبـسن  تبحم  سنُا و  زا  نیدـجاس  يارب  تسا 
یم هک  يدرف  دـنوادخ ، لباقم  رد  نتورف  عضاوتم و  يدوجـس  نک ، هدجـس  سپ  دـشاب ، هدجـس  لاح  رد  دـنوادخ  هب  شبرقت  نیرتهب 
نآ زا  مدرم  هک  يا  هفطن  زا  تسا  هدش  بیکرت  و  دمآ ، دوجوب  دننک و  یم  لامیاپ  ارنآ  مدرم  هک  یکاخ  زا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  دـناد 

دوجـس يانعم  دنوادخ  قیقحت  هب  و  تسا ، هدوبن  هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  وا  دنوادخ  و  دـنناد ، یم  سجن  ارنآ  دـنرفنتم و 
ناهنپ وا  زا  ءایشا  همه  هکنیا  رگم  دنک  یمن  هدجس  درف  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا ، هداد  رارق  شدوخ  يوس  هب  برقت  يارب  يا  هلیـسو  ار 

رد شبلق  هک  یسک  سپ  تسا ، هداد  رارق  ار  نطاب  رما  زین  دنوادخ  نینچ  نیا  دنیب ، یمن  وا  دننیب  یم  اهمشچ  هک  ار  هچنآ  دنوش و  یم 
هتساوخ زامن  رد  ارنآ  دنوادخ  هک  یتقیقح  نآ  زا  تسا و  کیدزن  ئـش  نامه  هب  وا  سپ  دشاب ، ادخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  قلعتم  زامن  لاح 

ود ورگ  رد  ار  شدوـخ  دـناوت  یمن  ناـسنا  و  « ) میا هدادـن  رارق  بلق  ود  رفن  کـی  رد  اـم  : » هدوـمرف لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  رود  تسا 
، منک یمن  ادیپ  عالطا  يا  هدنب  چیه  بلق  رب  نم  تفگ : ادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دهد ) رارق  نآ  زا  شیب  ای  بوبحم 

میظنت ار  وا  روما  مریگ و  یم  هدـهع  رب  نم  ار  وا  ياهراک  هکنیا  رگم  دـشاب  دوجوم  نم  تعاط  تدابع و  صـالخا و  بح  نآ  رد  هک 
هورگ رد  شمان  تسا و  هدرک  هرخـسم  ار  شدوخ  وا  دشاب  هتـشاد  تیانع  هجوت و  نم  زا  ریغ  هب  شزامن  رد  هک  سک  نآ  و  منک ، یم 

.دش دهاوخ  تبث  ناراکنایز 

: هلمج نم  تسا  هدش  دراو  یتایاور  زین  هدجس  يانعم  رد 

اهنم ّکنإ  مهللا   » اهلیوأت لاقف : یلوألا ؟ هدجـسلا  ینعم  اـم  هّللا  قلخ  ریخ  ِّمع  نبا  اـی  هل  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ٌلـجر  لأـس 
انجرخت اهنم  و   » کسأر عفر  و  اندـیعت » اهیلإ  و   » هیناثلا هدجـسلا  و  انتجرخأ » اهنم  و   » کسأر عفر  لـیوأت  ضرـألا و  نم  ینعی  اـنتقلخ »

.(1)« يرُخا هرات 

نیا شلیوات  دندومرف : ماما  تسیچ ؟ لّوا  هدجس  يانعم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  يومع  رسپ  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يدرم 
هدجـس لیوأت  يدروآ و  نوریب  نیمز  زا  ار  ام  هک و  تسا  نیا  ترـس  ندومن  دنلب  لیوأت  يدیرفآ و  نیمز  زا  ار  ام  وت  ایادخ  هک : تسا 

نیمز هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  مود 

97 ص :

هیقفلا 1/314. . 1 - 1
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.تمایق زور  رد  ینک  یم  هدنز  جراخ و  نیمز  زا  ار  ام  هرابود  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ترس  ندومن  دنلب  ینادرگ و  یمرب 

: دراد ناوارف  باوث  تسا و  بحتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  يور  رب  هدجس 

(1) .عبسلا بجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هبرت  یلع  دوجسلا  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 

.دراد یمرب  نایم  زا  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلاح نیرتکیدزن  دـنوادخ و  یگدـنب  تیدوبع و  جوا  هک  تفرگ  هجیتن  ار  لّوا  مالک  ناوت  یم  ثیداحا  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تیاهنرد 
.تسا دوجس  شیادخ  هب  دبع 

: دوش یم  هتفگ  ریز  رکذ  ود  ًالومعم  تسا و  روطسم  ثیداحا  بتک  رد  همه  هک  تسا  هدش  لقن  یفلتخم  راکذا  زین  هدجس ، رکذ  رد 

.ِهِدْمَِحب یلعألا و  یِّبر  َناحبس 

.متسه لوغشم  وا  دمح  هب  نم  نم و  هبترم  دنلب  دنوادخ  تسا  هزنم 

 .ِ هّللا َناحبس  هبترم : هس  ای 

دنوادخ تسا  هزنم 

.مینک یمن  رارکت  اددجم  اذل  تشذگ ، عوکر  رکذ  رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  شیانعم  هک 

: نتفگ اب  درب ، نایاپ  هب  ار  هدجس  ود  هکنیا  زا  دعب  رازگزامن 

.ُدُْعقأ ُمُوقأ و  ِِهتَُّوق  و    ِ هّللا ِلوُِحب 

.منیشن یم  منک و  یم  مایق  یهلا  تردق  هوق و  لوح و  هب 

.تسا هتشذگ  نآ  يانعم  هک  دنک  یم  زاغآ  تئارق  اب  ار  مود  تعکر  دنک و  یم  مایق  مود  تعکر  نتشاد  اپب  يارب 

98 ص :

پاچ زا   34/105 توریب -  یفورح  پاچ  زا  ح14  ، 82/153  ) يرجح پاچ  زا  راونألاراحب 18/367  677 ؛  / دجهتملا حابصم  . 1 - 1
(. توریب رد  يرگید 
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: تونق

(1) .تسا بحتسم  بحتسم ، بجاو و  ياهزامن  مامت  رد  تونق  میناد ، یم  هک  روطنامه 

توکـس و تعاط و  اعد و  : » دـنک یم  نایب  نینچ  ار  یناعم  نیا  سوماق  بحاـص  دور ، یم  راـک  هب  یفلتخم  یناـعم  هب  تغل  رد  تونق 
(2) «. نتفگ نخس  زا  كاسما  يراددوخ و  و  زامن ، رد  مایق 

(3) «. تسا نیعم  یلحم  رد  زامن و  يانثا  رد  اعد  : » ماظع ياهقف  حالطصا  رد  دشاب ، هچره  تغل  رد  تونق  يانعم 

يارب دـناوت  یم  بلاط  دوش و  یم  مالک  لیوطت  ثعاب  اهنآ  زا  یتمـسق  ای  همه  رکذ  هک  تسا ، هدـش  دراو  یناوارف  ياـهاعد  تونق  رد 
.دنک هعجارم   (4) یثیدح عماوج  هب  اهنآ  زا  عالطا 

هاگرد هب  ات  دبای  یم  یتصرف  مود  تعکر  تئارق  لوا و  تعکر  زا  دـعب  رازگزامن  هک  تسا  نیا  تشاد ، نایب  ناوت  یم  اجنیا  هک  هچنآ 
.دنک تساوخرد  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  وا »  » زا و  دناوخب ، ار  تسا  تئارق  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  ییاهاعد  دوخ ، دنوادخ 

.دسر یم  دهشت  هب  تبون  مود  تعکر  نایاپ  رد  تشذگ و  ود  نآ  رد  مالک  هک  تسا  دوجس  عوکر و  تونق  زا  دعب 

99 ص :

عجار هل ،» هالـصالف  هالـص  ِّلک  یف  ادمِّعتم  اهکرت  ْنَم  هبجاو  هنـس  تونقلا  و  : » لاق ثیح  هّللا ) همحر   ) قودـصلا خیـشلل  افالخ  . 1 - 1
هقیفلا 1/316.

طیحملا 1/161. سوماقلا  . 2 - 2
(. 34/132 ، 82/195 ، ) يرجح پاچ  زا  راونألاراحب 18/376 ، . 3 - 3

.نآ زا  دعب  5/562 و  هعیشلا » ثیداحأ  عماج  : » هب دینک  هعجارم  هنومن  ناونع  هب  . 4 - 4

نموم www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_99_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12947/AKS BARNAMEH/#content_note_99_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دهشت

رگید ترابع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  هب  تداهـش  دـنوادخ و  ییاتکی  هب  تداهـش  تسا ، نیتداهـش  ناـیب  دهـشت 
لقن نینچ  باب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  دنک ، یم  دیدجت  نیتداهـش  هب  تبـسن  دنوادخ  اب  ار  دوخ  دـهع  رازگزامن 

: تسا هدش 

و يوعدلا ، لوقلاب و  هل  دبع  ّکنأ  امک  لعفلا  یف  هل  اعضاخ  ّرسلا ، یف  هل  ادبع  نکف  هّللا ، یلع  ءانث  دهشتلا  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
قّقحت نأ  کحراوج و  کناسل و  کـبلقب و  هدـبعت  نأ  كرمأ  ادـبع و  کـقلخ  ّهنإـف  كّرـس ، قدـص  ءافـصب  کـناسل  قدـص  ْلِـص 

نع نوزجاع  مه  و  هتئّیـشم ، هتردـقب و  ّالإ  هظحل  سَفَن و ال  مهل  سیلف  هدـیب ، قلخلا  یـصاون  َّنأ  ملعت  و  کـل ، هتّیبوبرب  هل  کـتّیدوبع 
مهرمأ نم  ُهریخلا » مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  ّکبر  و  : » َّلجوّزع هّللا  لاـق  هتدارإ ، هنذإـب و  اـّلإ  هتکلمم  یف  ءیـش  ّلـقأ  ناـیتإ 

(1)« نوکرشی امع  یلاعت  هّللا و  ناحبس  »

ّالإ ٍدحأل  هئیشم  هدارإ و  نوکت  نأ  َّلجوَّزعف  کقلخ  ّهنإف  كّرس  ءافـصب  کناسل  قدص  ْلِص  و  يوعدلا ، لوقلاب و  ارکاذ  ادبع  هل  نکف 
یلص دمحم  هّیبن  یلع  هالصلاب  كرمأ  دق  و  هرماوأ ، ءادأ  یف  هدابعلاب  و  هتمکحب ، اضرلا  یف  هیدوبعلا  لمعتساف  هتئیـشم  هتدارإ و  قباسب 

مرحتف هتمرح ، هفرعم  تاکرب  کتوفت  نأ ال  یلإ  رظنا  و  هتداهشب ، هتداهـش  و  هتعاطب ، هتعاط  هتالـصب و  هتالـص  لصوأف  هلآ  هیلع و  هللا 
لیلج ملعت  و  بادآلا ، ننسلا و  یهنلا و  رمألا و  یف  بجاولاب  تیتأ  ْنإ  کیف ، هعافـشلا  و  کل ، رافغتـسالاب  هرمأ  و  هتالـص ، هدئاف  نع 

(2) .ّلجوّزع هّللادنع  هتبترم 
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رد شاب  عضاوتم  و  نطاب ، ناهنپ و  رد  شاب  هدنب  وا  يارب  سپ  تسا ، دنوادخ  شیاتس  ءانث و  دهشت  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتسرد هب  سپ  تنطاب ، یتسار  افص و  هب  ار  نابز  یتسار  هد  دنویپ  و  يراد ، ار  وا  یگدنب  ياعدا  لوق  نابز و  اب  هک  هنوگ  نامه  لمع 

هکنیا تحراوج و  ءاـضعا و  ناـبز و  بلق و  اـب  ینک  تداـبع  ار  وا  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ار  وت  تسا و  هدـیرفآ  يا  هدـنب  ار  وت  وا  هک 
يارب و  تسا ، وا  تسد  رد  تشونرـس ) زا  هیاـنک   ) مدرم ياـهیناشیپ  هک  نادـب  .دوش و  یم  ققحتم  وت  يارب  وا  تیبوبر  هب  وت ، تیدوبع 

رد يزیچ  يرتمک  ندروآ  زا  دنزجاع  ناشیا  .وا و  تیـشم  هدارا و  وا و  تردـق  هب  رگم  تسین  هظحل  کی  ندیـشک و  سفن  کی  اهنآ 
یم هک  ار  هچنآ  دنک  یم  قلخ  وت  راگدرورپ  و  : » تسا هدومرف  دنوادخ  وا ، هدارا  و  وا ، هزاجا  اب  رگم  یتسه ) ورملق   ) دنوادخ تکلمم 

«. دنزرو یم  كرش  هک  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  و  دنک ، یم  رایتخا  تساوخ  ار  هچره  دهاوخ و 

وا هک  یتسرد  هب  سپ  ددنویپ ، تنطاب  یتسار  افـص و  هب  ار  تنابز  یتسار  و  نابز ، اب  وا  هدنروآ  دای  هب  شاب ، يا  هدـنب  ادـخ  يارب  سپ 
هب قوبـسم  هکنیا  رگم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یـسک  يارب  یتیـشم  هدارا و  هکنیا  زا  تسا  رت  هبترم  دـنلب  وا  سپ  تسا ، هدرک  قلخ  ار  وت 

و ریگراک ، هب  شنیمارف  نتـشاداپب  رد  یگدنب  وا و  تمکح  هب  ياضر  رد  ار  ضحم  تعاطا  تیدوبع و  سپ  دشاب ، وا  تیـشم  هدارا و 
ربمایپ هب  دورد  اـب  ار  دـنوادخ  شیاتـس  سپ  یتسرفب ، دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربماـیپ  رب  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ار  وت  وا 

هللا یلص  ربمایپ  هب  تداهـش  اب  ار  ادخ  هب  تداهـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  اب  ار  ادخ  زا  تعاطا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
زامن هدیاف  زا  ادابم  ات  دوشن  توف  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفرعم  تاکرب  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  نادرگ و  لصتم  هلآ  هیلع و 

ننس و یهن و  رما و  هک  یطرش  هب  دنک ، تعافـش  شـشخب و  بلط  وت  يارب  هک  تسا  هداد  نامرف  ار  ربمایپ  دنوادخ ، و  يوش ، مورحم 
.تسا لیلج  مرتحم و  رایسب  دنوادخ  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نادب  و  يرب ، نامرف  ار  یهلا  بادآ 

یلاعت و قح  دزن  رد  سولج  هک  دهـشت  نایاپ  زا  دـعب  میهد و  یم  همتاخ  اج  نیمه  ار  باب  نیا  رد  مالک  قوف  ثیدـح  همجرت  زا  دـعب 
.دوش تئارق  هعبرا  تاحیبست  تسیاب  یم  دشاب ، یتعکر  راهچ  ای  هس  زامن  رگا  تسا ، نیتداهش  نایب 
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: هعبرا تاحیبست 

: دسر یم  هعبرا  تاحیبست  هب  رازگزامن  نآ  تالیصفت  تعکر و  ود  نیا  زا  دعب 

ربکأ   ُ هّللا و    ُ هّللا ّالإ  َهلإ  و ال    ِ هّللُدمحلا و    ِ هّللا َناحبس 

فـصو هب  هکنیا  زا  تسا  رتگرزب  وا  و  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  چـیه  تسا ، وا  نآ  زا  دـمح  ساپـس و  دـنوادخ و  تسا  هّزنم 
.دیآرد

باب نیا  رد  هلظ ) ماد   ) ینیمخ ماما  مالک  اب  ار  نخـس  اجنیا  رد  و  تسا ، هتـشذگ  یلبق  ياهتمـسق  رد  تاحیبست  نیا  ءزج  ءزج ، يانعم 
نآ هّیبلق  بادآ  رارـسا و  : » دـنیامرف یم  نینچ  هعبرا  تاحیبست  نایب  رد  هولـصلا » بادآ   » جرارپ باـتک  همتاـخ  رد  میرب ، یم  ناـیاپ  هب 

: تسا نکر  راهچ  هب  موقتم  نآ  بسانم و  ردقب  هعبرا ) تاحیبست  )

مامت رد  دیاب  کلاس  هدنب  تسا و  هلماش  تاماقم  زا  هک  تسا  لیلهت  دـیمحت و  فیـصوت  زا  هیزنت  نآ  تسا و  حـیبست »  » رد لّوا : نکر 
نکمم دبع  يارب  زا  هک  دنکن  نامگ  دـنک ، يراد  هاگن  قح  ییوجانث  فیـصوت و  ياوعد  زا  ار  دوخ  بلق  دـشاب و  نآ  هجوتم  تادابع 
تفرعم باحـصا  ناگرزب  تسد  عطقنم و  نآ  زا  ءایلوا  لَّمُک  لامآ  مشچ  هک  ّتیبوبر  ّقحب  مایق  زا  ًالـضف  تیدوبع ، ّقح  هب  مایق  تسا 

زجع نافرع  ْفراعم  لها  تفرعم  لاـمک  دـنا  هتفگ  تهج  نیا  زا  ریگ -  زاـب  ماد  دوشن  سک  راکـش  اـقنع  تسا -  هاـتوک  نآ  لـیذ  زا 
.تسا شیوخ 

، تسا فیعض  ناگدنب  ام  لاح  لماش  الع  ّلج و  ّقح  هعساو  تمحر  نوچ  يرآ ،
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هب برق  زا  نییبورک  تشپ  هک  هّزنم  سدقم  ماقم  وچمه  کی  رد  دورو  هزاجا  هداد و  تمدـخ  راب  ار  ناگراچیب  ام  دوخ  تمحر  هعـسب 
لها هک  دوـخ ، ناگدـنب  رب  تسا  تمعن  یلو  سدـقم  تاذ  يداـیا  تالّـضفت و  نیرتـگرزب  زا  نیا  هدوـمرف و  تمحرم  تسا ، مخ  نآ 

تلزنم و ماـقم و  ره  زا  هدـنامزاب  ناـبوجحم  اـم  و  دـنناد ، یم  دوـخ  تفرعم  ردـق  هب  ار  نآ  ردـق  هّللا  لـها  لّـمک و  ءاـیلوا  تـفرعم و 
یهاـنتمان گرزب  معن  نیرتـالاب  هقیقحلا  یف  هک  ار ، هّیهلا  رماوا  و  میلفاـغ ، نآ  زا  یّلکب  تفرعم  لاـمک و  ره  زا  هداـتفا  رود  ناـمورحم 

.میبوجحم مورحم و  یلک  هب  نآ  ّتینارون  زا  تهج  نیا  زا  و  مینک ، نآ  هب  مایق  تلاسک  راجزنا و  اب  میناد و  تفلک  فّلکت و  زا  تسا 

هیبشت و هبئاش  هکلب  تسا ، صیقنت  دیدحت و  هبئاش  نآ  رد  تسا و  یلعف  دیحوت  نمـضتم  لیلهت »  » و دیمحت »  » نوچ هک  تسناد  دـیاب  و 
دوخ بلق  نطاب  هب  دنک و  دراو  ار  دوخ  هیزنت  حیبست و  ِنیـصح  نصح  رد  تسا  مزال  نآ  دورو  هیهت  يارب  کلاس  دـبع  تسا ، طیلخت 
هیزنت ریثکت  هبئاـش  زا  شدـیمحت  رد  دورو  اـت  تسا ، تارثک  سبـالمب  سّبلت  هّیقلخ و  تاـنّیعت  زا  هّزنم  هتمظع  ّتلج  ّقح  هک  دـنامهفب 

.دوش

تهج نیا  زا  زین ، تسا  تئارق  بساـنم  تسا و  ماـیق  لاـح  بساـنم  هک  تسا  یلعف  دـیحوت  ماـقم  نآ  و  تـسا ، دـیمحت » : » مود نـکر 
ار یلعف  دـیحوت  نآ و  ياجب  دـناوخب  زین  ار  دـمح »  » هک تسا  راتخم  یّلـصم  تسا و  دـمح »  » ماقم مئاق  هریخا  تاعکر  رد  تاـحیبست 
وه و   » مییامن هاتوک  یّلک  هب  اهتَدَمحَم  زا  ار  دبع  تسد  مینک و  هدافتسا  یلاعت  ّقح  هب  دمح  رـصح  زا  دش ، روکذم  دمح »  » رد هچنانچ 

حور هقئاذ  هب  ار   (2)« یمر هّللا  نکلو  تیم  رذإ  َتیمر  ام   » تقیقح میناسر و  بلق  هعماـس  هب  ار   (1)« نطابلا رهاظلا و  رخآلا و  لوألا و 
نوریب قلخ  ّتنم  راب  ریز  زا  ار  لد  میناسر و  ار  دوخ  دیمحت  ماقم  هب  ات  میهن  كولـس  ياپ  ریز  ار  یهاوخ  دوخ  ینیب و  دوخ  میناشچ و 

.میناشک

: تسا یتاماقم  نآ  يارب  زا  تسا و  لیلهت » : » موس نکر 
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بجوم هکلب  دیمحت »  » رـصح دِّکؤم  نیا  .تسا و  هّللا » ّالإ  دوجولا  یف  ّرثؤم  ال   » يارُخا ترابع  هک  تسا  هّیلعف  ّتیهولا  یفن  ماقم  یکی 
چیه يارب  زا  تسا و  ضحم  طـبر  هتردـق و  ّتلج  ّقح  دوجو  تقیقح  ّلـظ  هّیناـکما  تادوجو  بتارم  هک  نوـچ  .تسا  نآ  بِّبـسم  و 

هچ داد ، تبـسن  ناوتن  اهنآ  هب  هجو  چیه  هب  ار  يداجیا  ریثأت  تهج ، نیا  زا  تسین ، دوخ  هب  مایق  لالقتـسا و  هجو  چیه  هب  اهنآ  زا  کی 
هّیّلظ تادوجو  تقیقح  قوذ ، لها  ترابع  هب  .تسا و  دوجو  ِلالقتـسا  مزلتـسم  داجیا  ِلالقتـسا  مزال و  داـجیا  ِلالقتـسا  ریثأـت  رد  هک 
هّیقلخ تانّیعت  یفن  قلخ و  رد  تسا  ّقح  تردق  ّتیلعاف و  هدهاشم  هّللا » الا  هلا  ال   » ینعم و  هّیقلخ ، ییارم  رد  تسا  ّقح  تردـق  روهظ 

.قح رد  تسا  اهنآ  ریثأت  اهنآ و  تیلعاف  ماقم  يانفإ  و  تسا ،

« دـیحمت  » ماقم هجیتن  لـیلهت »  » ماـقم نیارباـنب ، .هّللا و  يوِس  َدوبعم  ـال  ْيأ  هّللا » ـالا  هلا  ـال   » و تسا ، قح  ریغ  دوبعم  یفن  ماـقم  یکی  و 
عیمج و  دـنکفا ، سدـقم  ماـقم  نآ  رد  ار  دوـخ  راـب  زین  ّتیدوـبع  دـش ، قـح  سّدـقم  تاذ  هب  رـصحنم  تدـمحم  رگا  هک  اریز  تسا ،
نوچ هک  دیوگ : نینچ  کلاس  ییوگ  سپ ، دوش ، یفتنم  تسا ، تدمحم  تیؤر  يارب  همه  هک  دنک  یم  قلخ  زا  قلخ  هک  ییاهتّیدوبع 
يارب زا  .دوش و  هتـسکش  همه  اـهتب  و  دوش ، دوبعم  وا  و  دوش ، وا  هب  رـصحنم  زین  ّتیدوبع  سپ  تسا ، ّقح  رد  رـصحنم  دـماحم  عـیمج 

.تسین ماقم  نیا  بسانم  هک  تسا  يرگید  تاماقم  لیلهت 

زا هیزنت  لـیلهت »  » و دـیمحت »  » رد دورو  لّوا  رد  دـبع  هک  ییوـگ  تـسا ، فیـصوت  زا  ریبـکت  زین  نآ  .تـسا و  ریبـکت » : » مراـهچ نـکر 
ریـصقت و هب  فارتعا  هب  فوفحم  شلیلهت  دیمحت و  هک  دـیامن ، فیـصوت  زا  ریبکت  هیزنت و  زین  نآ  زا  غارف  زا  سپ  و  هدومن ، فیـصوت 

روکذم هچنانچ  تسا ، ترثک  هبئاش  نآ  رد  هک  اریز  دشاب ، لیلهت »  » و دیمحت »  » زا ریبکت  ماقم  نیا  رد  ریبکت »  » هک دیاش  .دشاب و  ّللذت 
یلعف دیحوت  هب  دوش و  طقاس  یّلکب  دبع  يواعد  هک  دشاب ، زین  هیزنت  زا  ریبکت  ریبکت »  » رد و  ریبکت ، زا  هیزنت  حیبست »  » رد دیاش  .دـش و 

تلاح دیآ و  نوریب  نیولت  زا  و  بلق ، رد  ددرگ  هکلم  قح  هب  مایق  ماقم  ددرگ و  نّکمتم 
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.دوش لصاح  نیکمت 

هب و  دنک ، لیصحت  بلق  رد  ار  ّللذت  عاطقنا و  عّرضت و  لّتبت و  لاح  تسا  فراعم  حور  هک  هفیرـش  راکذا  نیا  رد  دیاب  کلاس  دبع  و 
دوش رکذ  سابل  هب  سّبلتم  بلق  ات  دزاس ، نّکمتم  بلق  نطاب  رد  ار  رکذ  تقیقح  دـهد و  رکذ  تروص  ار  بلق  نطاب  تموادـم  ترثک 

ْنِم يرَتْـشا    َ هّللا َّنإ   » حور تقیقح و  دوـش و  یناّـقح  یهلا  بلق  سپ  دروآ ، نوریب  نـت  زا  تـسا ، دـُعب  ساـبل  هـک  شیوـخ ، ساـبل  و 
(2) «. ددرگ قّقحتم  نآ  رد   (1)« مُهَسُْفنأ نینمؤملا 

هب ار  همجرت  مینک و  یم  رکذ  طقف  ار  نآ  یبرع  نتم  هک  دراد  ینایب  هعبرا  تاحیبست  دروم  رد  اهیلع -  هّللا  همحر  نیما -  مناخ  هیجاح 
ههیزنت دیفی  هّللا » َناحبـس   » هملک ّنأ  ملعت  اهیف  َترَّبدـت  ْنإ  تنأ  فیک و  : » دـیامرف یم  وا  میراذـگ ، یماو  رگـشالت  ققحم و  هدـنناوخ 

.صقنلا هبئاش  هیف  ناک  ام  ِّلک  نِم  ْيأ  قالطإلا  وحنب  هیناکمإلا  تالامکلا  لب  صقاونلا  حئابقلا و  عیمج  نم  هناحبس 

هب فصتی  يذـلا  یمهولا  لامکلا  هبانجب ال  قئاللا  لامکلا  فاـصوا  لاـمجلا و  تافـص  عیمجب  هناحبـس  هفاـصتا  دـیفی  هّللدـمحلا » «و 
.نکمملا

.یلاعت هریغ  یفن  دعب  هبتارم  عیمجب  هدیحوت  تابثإ  دیفی  هّللا » ّالإ  هلإ  «و ال 

دوجولا یفن  یلإ  ریشی  هلإ » ال   » ّنأ لاقی : نأ  نکمی  لب  یلاعت ، هّللا  یف  هیهولُالا  رصح  دیفی  سنجلا  یفن  دعب  تابثإلا  ّنأ  يرُخا : هرابعب 
.هناحبس هیف  رصحنم  یقیقحلا  دوجولا  ّنأ  ینعی  دحألا ، دحاولا  دوجولا  تابثإ  یلإ  ریشی  هّللا » ّالإ   » و هریغ ، نع  یقیقحلا 

هملکلا هذه  هئارق  نیح  دبعلا  فرتعیف  ینـسُحلا  هتافـص  دِّدحی  نأ  نکمملل  نکمی  نأ  نم  مظعأ  لجأ و  هّللا  ّنأب  فارتعا  ربکأ » هّللا  «و 
.هلامج هلالج و  فاصوُأب  هطاحإلا  نِم  فعضأ  زجعأ و  ّینأب 

عماوج یه  نوکی  اّمنإ  هذه  اریبکت و  ًالیلهت و  ادیمحت و  اهیزنت و  هیف  ّنأ  ملعی  تاملکلا  هذه  هئارقب  هلاغتـشا  نیح  یِّلـصملا  تفتلا  نإف 
.(3)« دیحوتلا

105 ص :

.111  / هبوت هروس  . 1 - 1
(. 370-373  /) هولصلا بادآ  . 2 - 2

.17  / هیبلقلا تادراولا  یف  هینامحرلا  تاحفنلا  . 3 - 3
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: مالس

: دسر یم  زامن  ياهمالس  هب  تبون  دش ، هتفگ  زامن  نایاپ  دهشت  هکنیا  زا  دعب 

ُُهتاکرب و    ِ هّللا ُهمحر  ُّیبنلا و  اهّیأ  َکیلع  ُمالَّسلا 

شتاکرب ادخ و  تمحر  ربمایپ و  يا  داب  وت  رب  دورد 

نیحلاّصلا   ِ هّللا ِدابع  یلع  انیلع و  ُمالَّسلا 

دنوادخ حلاص  ناگدنب  همه  رب  ام و  رب  دورد 

ُُهتاکرب و    ِ هّللا ُهمحر  مکیلع و  ُمالَّسلا 

شتاکرب دنوادخ و  تمحر  امش و  رب  دورد 

: تسا هدمآ  نینچ  زامن  مالس  حیضوت  رد  یتیاور 

هل اعضاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبن  هّنـس  هّللا و  رمأ  يّدأ  نَم  يأ  نامألا ، ٍهالـص  ِّلک  ربد  یف  مالَّسلا  ینعم  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
.هرخآلا باذع  نِم  هءارب  ایندلا و  ِءالب  نم  نامألا  هلف  هیف  اعشاخ 

مهتبحاصم و قیدـصت  تافاصنالا و  تانامألا و  تالماعملا و  یف  هانعم  اولمعتـسیل  هقلخ  هعدوأ  یلاـعت  هّللا  ءامـسا  نم  مسا  مالّـسلا  و 
کنید و کنم  ملـسیل  هّللا و  ّقتاف  هاـنعم  يّدؤت  هعـضوم و  مـالَّسلا  عضت  نأ  تدرأ  ْنإ  مهترـشاعم و  هّحـص  و  مهنیب ، اـمیف  مهتـسلاجم 

اهسندت کلقع و ال  کبلق و 

106 ص :
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كَّودع َّمث  کقیدص  َّمث  مهعم ، کتلماعُم  ءوس  کنم  مهشحوت  مهّلمتال و  مهمربتال و  ْنأ  کتظفح  کنم  ملستل  یـصاعملا و  هملظب 
ناک و  میلست ، مالـس و ال  ملـس و ال  الف  هذه ، هعـضاوم  مالَّسلا  عضیال  نم  و  یلوأ ، دعبألاف  هیلإ  برقألا  وه  نَم  هنم  ملـسی  مل  نَم  َّنإف 

(1) .قلخلا یف  هاشفأ  نإ  همالس و  یف  ابذاک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تنس  یهلا و  نامرف  هک  یـسک  ینعی  تسا ، ناما  زامن  نایاپ  رد  مالـس  يانعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
باذـع زا  تئارب  اـیند و  ءـالب  زا  ناـما  يا  هدـنب  نینچ  سپ  دـنک ، عوشخ  وا  يارب  دـشاب و  نتورف  ادـخ ، يارب  دـیامن و  يوریپ  ار  هلآ 

تاناما و تالماعم و  رد  ات  تسا ، هتـشاذگ  شقلخ  رایتخا  رد  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  ءامـسا  زا  یکی  مالـس  و  دبای ، یم  ترخآ 
ار مالس  هک  یهاوخ  رگا  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  ناشترشاعم  تحص  و  ناشنیب ، رد  ناشتـسلاجم  و  ناشیتسود ، یتسرد  ناشیاهیرواد و 
زا يرادـهگن و  ملاس  ار  تلقع  بلق و  نید و  دـیاب  شاب و  هتـشاد  یهلا  ياوقت  سپ  ییاـمن ، ءادا  ارنآ  قح  یهد و  رارق  شعـضوم  رد 

راتفر ءوس  رثا  رد  دیابن  دندرگن و  لولم  دنشاب و  ملاس  وت  تسد  زا  وت  رومأم  یهلا  ناگتـشرف  دیابو  يراد ، رودب  ارنآ  یـصاعم  یهایس 
تـسد زا  شناتـسود  نیرتـکیدزن  هک  یـسک  نآ  تسا ، وت  نمـشد  وت و  تسود  تبون  اـهنآ  زا  سپ  دـنوش ، تشحو  راـچد  اـهنآ  وـت 

سپ دهدن ، رارق  شدوخ  ياج  رد  ار  مالس  هک  یسک  سپ  رتدب ، دنتسه  رود  وا  زا  هک  یناسک  نآ  دنشابن ، تمالـس  دنباین و  ییاهروا 
ناـیم رد  هچ  رگا  و  تسا ، وگغورد  شمالـس  رد  وا  و  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  ادـخ  ربارب  رد  یمیلـست  هن  یمالـسا و  هن  یمالـس و  هن 

.دنک راهظا  ءاشفا و  ارنآ  مدرم 

.تسا نشور  یبوخ  هب  دیامن  قمعت  نآ  رد  هکیسک  يارب  قوف ، ثیدح  يانعم 

هتـشذگ ریبکت  رد  نآ  يانعم  تسا و  دکؤم  بحتـسم  هک  تسا  زامن  نایاپ  هیماتتخا  ریبکت  هس  دریذپ و  یم  نایاپ  زامن  مالـس  نتفگ  اب 
.تسا

107 ص :

(. 34/211  ) ح12 راونألاراحب 82/307 ، ءاضیبلا 1/394 ؛ هجحملا  14 ؛  / هعیرشلا حابصم  . 1 - 1
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اهیلع هّللا  مالس  ارهز  همطاف  تاحیبست 

(1)« تاـبیقعت  » ماـنب هک  دراد  دوجو  یناوارف  تابحتـسم  زین  زاـمن  ناـیاپ  رد  تشاد ، دوجو  یتابحتـسم  زاـمن  يادـتبا  هک  هنوگ  ناـمه 
لقن ارنآ  هک  دشاب  رتلضفا  همه  زا  دیاش  اهیلع ) هّللا  مالس  ) ارهز همطاف  ترـضح  تاحیبست  ناوارف ، تابیقعت  نایم  زا  دوش ، یم  هدناوخ 

.مهد یم  یحیضوت  رصتخم  هدرک 

.تسا ءزج  هس  رب  لمتشم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ءازج  زور  هعیفش  تاحیبست 

ربکا هّللا  هبترم   34 لّوا : ءزج 

هّللدمحلا هبترم   33 مود : ءزج 

هّللا ناحبس  هبترم   33 موس : ءزج 

: هلمج نآ  زا  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  تاحیبست  نیا  هب  بیغرت  قیوشت و  رد  و 

[ هّللا  ] رفغ هیلجر  ینثی  نأ  لبق  هضیرفلا  ربد  یف  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست  َحَّبَـس  ْنَم  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  َيِوُر 
(2) .هل

108 ص :

(. 34/215  ) راونألاراحب 82/313 هب  دینک  عوجر  تابیقعت  لیصافت  لئاضف و  تهج  هب  . 1 - 1
هیقفلا 1/320. . 2 - 2
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، دیوگب زامن  نایاپ  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالس  ) ارهز همطاف  تاحیبست  هک  یسک  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک ، زارد  ار  شیاهاپ  هکنیا  زا  لبق 

(1) .هنجلا هل  هّللا  بجُوا  هیلجر  طسبی  ْنأ  لبق  ْنِم  هبوتکملا  ربد  یف  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  َحَّبَس  ْنَم  مالسلا :  هیلع  هّللادبعیبأ  نع 

دوخ ياهاپ  هکنیا  زا  لبق  دیوگب  زامن  ره  نایاپ  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالس  ) ارهز همطاف  تاحیبست  هک  یسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دنک یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادخ ، دنک ، زاب  ار 

(2) .ٍموی ِّلک  یف  هعکر  فلأ  هالص  نم  َّیلإ  َّبحأ  هالص  ِّلک  ربد  یف  مالسلااهیلع  همطاف  ارهزلا  حیبست  مالسلا :  هیلع  هّللادبعیبأ  نع 

زامن تعکر  رازه  زا  تسا  رتبوبحم  رتهب و  نم  دزن  رد  زامن  ره  نایاپ  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  زا 
.زور ره  رد 

.دشک یم  ازارد  هب  نآ  رکذ  هک  دراد  دوجو  تاحیبست  نیا  تلیضف  رد  رگید  رایسب  تایاور  و 

، دراد دوجو  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  هب  ار  تاحیبست  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میلعت  یگنوگچ  رد  بلاج  رایـسب  یتیاور 
.دیامن هعجارم   1/320 هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک دننام  ثیدح  بتک  هب  دناوت  یم  بلاط  هک 

هّللا مالـس  ) ارهز همطاف  ءازج  زور  هعیفـش  تعافـش  دـیما  هب  و  منک ، یمن  رارکت  اذـل  تسا ، هتـشذگ  لبق  رد  زین  تاحیبست  نیا  ياـنعم 
.مرب یم  نایاپ  هب  ار  هلاسر  نیا  اهیلع )

.هلآ هّیبن و  یلع  هالصلا  هّللدمحلا و  و 

109 ص :

(. 34/229  ) ح13 ، 82/332 يرجح ، پاچ  راونألاراحب 18/415  165 ؛  / لئاسلا حالف  . 1 - 1
(. 34/228 ، ) ح9 ، 82/331 يرجح ، پاچ  راونألاراحب 18/415  ح3 ؛ ، 196  / لامعألا باوث  . 2 - 2
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باتک رداصم  زا  یخرب 

.ماما راثآ  رشن  هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  هولصلا ، بادآ  . 1

.لّوا عبط  یغالب ، داوج  دّمحم  هّللا  هیآ  نمحرلا ، ءالآ  . 2

.یسلجم رقاب  دّمحم  هماّلع  تاداقتعا ، . 3

.مق تثعب ، هسسؤم  عبط  قودص ، خیش  قودصلا ، یلامأ  . 4

.دلج دلج و 44  رد 110  توریب  رد  یفورح  عبط  ود  و  يرجح ، عبط  یسلجم ، رقاب  دّمحم  هماّلع  راونألاراحب ، . 5

.فجن لّوا ، عبط  یئوخ ، مساقلاوبا  دّیس  هّللا  هیآ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  . 6

.ش 1357 راشتنا ، یماهس  تکرش  یناقلاط ، دومحمدّیس  هّللا  هیآ  نآرق ، زا  يوترپ  . 7

.نارهت پاچ  يرهف ، دمحا  دّیس  همجرت  ینیمخ ، ماما  توکلم ، رد  زاورپ  . 8

، يوضر سدـق  ناتـسآ  يردـبلا ، نمحرلادـبع  لداـع  حیحـصت  بیترت و  يدزا ، دـیرد  نب  نسح  نب  دّـمحم  هغللا ، هرهمج  بیترت  . 9
.ش 1384

.توریب عبط  یسوط ، خیش  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  . 10

.مق عبط  ینادمه ، يوسوم  رقاب  دّمحم  دّیس  مجرتم  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دّیس  نازیملا ، همجرت  . 11

.یطویس روثنملارّدلا  شماه  رد  عوبطم  سابع ، نبا  هب  بوسنم  ریسفت  . 12

.مق تاغیلبت  رتفد  عبط  یناث ، دیهش  هالصلا ، رارسا  هب  فورعم  هیبلقلا ، هالصلا  فئاظو  یلع  هیلعلا  تاهیبنتلا  . 13

.نیسردم هعماج  ینارهط ، ینیسح  مشاهدّیس  قیقحت  قودص ، خیش  دیحوتلا ، . 14

.ق نارهت 1390 ناسرخ ، نسح  دّیس  قیقحت  یسوط ، خیش  ماکحألا ، بیذهت  . 15

.نارهت يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  قودص ، خیش  لامعألا ، باوث  . 16

.دیدج عبط  يدرجورب ، نیسح  دّیس  جاح  هّللا  هیآ  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج  . 17

.نارهت هاگشناد  یجرگ ، مساقلاوبا  رتکد  قیقحت  یسربط ، خیش  عماجلا ، عماوج  . 18
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.نارهت عبط  يرتشوش ، یقت  دّمحم  خیش  فحصم ، یشاوح  . 19
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.مق نیسردم  هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  قودص ، خیش  لاصخلا ، . 20

.توریب رکفلاراد  م 1137 ،)  ) يوَسوُربلا یّقح  لیعامسا  خیش  نایبلا ، حور  . 21

.يوضر سدق  ناتسآ  عبط  يزار ، حوتفلاوبا  خیش  نانجلا ، ضور  . 22

.مق عبط  یهقف ، يداه  دمحم  همجرت  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دّیس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  . 23

.نارهت هاگشناد  يراسناوخ ، لامج  اقآ  يدمآ ، ررد  ررغ و  یسراف  حرش  . 24

.يرجح عبط  یناشاک ، ضیف  نسحم  اّلم  یفاصلا ، . 25

.ق 1412 مق ، میرکلا ، نآرقلاراد  یمق ، یناریا  ربکا  قیقحت  یئاهب ، خیش  یقثولا ، هورعلا  . 26

.ق 1385 فجن ، عبط  قودص ، خیش  عئارشلا ، للع  . 27

.ش عبط 1363 يدروجال ، يدهم  دّیس  قیقحت  قودص ، خیش  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . 28

.مق تاغیلبت ، رتفد  سوواط ، نبا  لئاسلا ، حالف  . 29

.یفورح عبط  يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماقلا  . 30

.نارهت يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، . 31

.ش 1387 مق ، ام ، لیلد  یفجن ، يداه  خیش  زا  نیعللا ، سیلبا  باتک  . 32

.هزوحلا بدأ  عبط  يرشخمز ، فاشکلا ، . 33

.توریب یبلعث ، ریسفت  هب  فورعم  نایبلا ، فشکلا و  . 34

.مق نیسردم  هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت ، قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 35

.نارهت یناهفصا ، یفجن  نیسحدمحم  خیش  هّللا  هیآ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلادجم  . 36

.يرجح عبط  یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم  . 37

.ق 1333 ادیص ، نافرع ، هعبطم  یسربط ، نسح  نب  لضف  خیش  نایبلا ، عمجم  . 38

.مق عبط  یئاجر ، يدهم  دّیس  قیقحت  یقرب ، نساحم ، . 39
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هعماج يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  یناشاک ، ضیف  نسحم  اّلم  ءاضیبلا ، هجحملا  . 40
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.مق نیسردم 

.ناهفصا لّوا  عبط  نیما ، مگیب  ترصن  مناخ  هیجاح  هیولع  نآرق ، ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  . 41

.مق نیسردم  هعماج  عبط  يزامن ، یلع  خیش  راحبلا ، هنیفس  كردتسم  . 42

 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  عبط  يرون ، نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  . 43

.توریب عبط  یتشد ، رهص  هعیرشلا ، حابصم  . 44

.نارهت یسوط ، خیش  نیدجهتملا ، حابصم  . 45

.مق نیسردم  هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  قودص ، خیش  رابخألا ، یناعم  . 46

.یلشعرملا میدن  قیقحت  یناهفصا ، بغار  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  . 47

.نیسردم هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 48

.يوضر سدق  ناتسآ  یّلح ، هماّلع  بلطملا ، یهتنم  . 49

.نارهت عبط  ینارعش ، نسحلاوبا  خیش  قیقحت  یناشاک ، هلا  حتف  اّلم  نیقداصلا ، جهنم  . 50

.ق توریب 1423 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یفجن ، يداه  خیش  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  ثیداحأ  هعوسوم  . 51

.مق نیسردم  هعماج  عبط  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دّیس  هّللا  هیآ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 52

.يرجح عبط  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاح  ساربن ، . 53

.ناهفصا نیما ، مگیب  ترصن  مناخ  هیجاح  هیبلقلا ، تادراولا  یف  هینامحرلا  تاحفنلا  . 54

.حلاص یحبص  رتکد  عبط  یضر ، دّیس  هغالبلا ، جهن  . 55

.مالسإلا ضیف  همجرت  یضر ، دّیس  هغالبلا ، جهن  . 56

 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 57

.ق لاس 1385 عبط  یناهفصا ، نسحلاوبا  دّیس  هّللا  هیآ  هاجنلا ، هلیسو  . 58

.ق 1409 مق ، یناهفصا ، یفجن  نیّدلادجم  خیش  هّللا  هیآ  نمحرلا ، هروس  ریسفت  یف  ناسحلا  تیقاویلا  . 59
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.ق 1412 مق ، یفجن ، يداه  خیش  فطلا ، موی  . 60
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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